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 بسمه تعالی 

 نمونه سؤال فصل اول شیمی دهم

 با تشکر از همکارانی که در تهیه این بانک سؤال همکاری داشتند

 

درصد  02دارای دو ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آن ها فراوانی  11/01با جرم اتمی میانگین     x 11عنصر  1

ست . شمار نوترون های ایزوتوپ دیگر را بدست داشته و تعداد پروتون و نوترون های هسته آن با هم برابر ا

 )در نظر بگیرید.1amu آورید . ) جرم پروتون و نوترون را 

 

 با توجه به شکل کدام جهش انرژی بیشتری نیاز دارد ؟ طیف نشری کدام یک طول موج بلند تری دارد؟ 0

  

  ــــ     ـــــ                                                                                     

 ــــ     ـــــ                                                                                     

 

تبدیل می شود بر این اساس: گرم ماده به انرژی  11111بر اثرانجام  یک واکنش هسته ای  3  

رژی تولید می شود؟چند کیلوژول انواکنش آ( در     

 0011با گرمای حاصل از این واکنش چند کیلو گرم آب را می توان تبخیر کرد ؟)برای بخار یک گرم آب ب(   

 ژول انرژی نیاز است .(

 

 تعداد ذره های زیر اتمی را در یون های زیر تعیین کنید . 4

   
  
   

    
  
   

    
  
    

 

 رسش های زیر پاسخ دهید:به پ 2

 آ( دانشمندان در باره پیدایش کیهان )جهان هستی( بر چه باوری هستند؟)توضیح کامل(

.........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 ب( سحابی ها چگونه در فضا شکل گرفته اند؟

.........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 پ( سحابی ها سبب تشکیل و پیدایش چه مجموعه هایی شده اند؟

..................................................................................................................................................................... 

 

  نگین تر در یک ستاره را نام ببرید؟دو عامل موثر در تشکیل عنصرهای س 6
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  چه عاملی پایداری ایزوتوپ ها ی یک عنصر را تعین می کند؟پاسخ خود را توضیح دهید. 7

گرم ماده به انرژی تبدیل شود.حساب کنید در  11136/1اگر در اثر واکنش هسته ای تبدیل هیدروژن به هلیم  1

 می شود؟ این واکنش هسته ای چند کیلو ژول انرژی آزاد

 

 با توجه به بخشی از  جدول تناوبی داده شده معین کنید: 9

 

 

 

 

 pگروه و دوره عنصر –آ 

  kعدداتمی –ب  

   O عنصری با خواص مشابه–پ 

 Scر  تعداد الکترونهای عنص–ت  

H  He 

Li Be  B C N O F Ne 

Na Mg Al Si P S Cl  

K Ca Sc Ti        Zn     Br  

                  

 

 شکل زیر انتقاالت الکترونی در اتم را نشان میدهد با توجه به شکل معین کنید: 11

 کدام انتقال نوری با طول موج بیشتری ایجاد میکند؟–آ 

 کدام انتقال همراه با دریافت انرژی است؟ –ب 

 کدام انتقال اگر در اتم رخ دهد   باعث بر انگیختگی اتم میشود؟ –پ  

 

                                                  b  

 c          

 a                    

 

 

الکترون های آنرا  برابر تعداد پروتون هاست . تعداد 2/1و تعداد نوترون های آن  011برابر  X+عدد جرمی یون   11

 حساب کنید .

 

 جدول زیر را کامل کنید : 10

 

راوانیدرصد ف جرم اتمی اتم  جرم اتمی میانگین 

    
   221/69 amu   

70/69 amu     
   972/69 amu  

 

 

= 
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S32باشد، اگر گوگرد دارای دو ایزوتوپ می 11/33عدد جرمی متوسط گوگردی برابر با  13
S34و  16

باشد،   16

 ص کنید.ها را مشخدرصد فراوانی هریک از ایزوتوپ

 

 شکل مقابل انتقال الکترون ها از الیه ای به الیۀ دیگر را نشان می دهد . 14

 

 را با هم مقایسه کنید .  bو  aالف ( طول موج تابش 

 ب( کدام تابش انرژی بیشتری دارد ؟ چرا ؟ 

 ج(کدام انتقال به انرژی بیشتری نیاز دارد ؟ چرا ؟ 

 ابش ها رابطه ای وجود دارد ؟ توضیح دهید .د( آیا بین انتقال ها با طول موج ت

 

 با توجه به آرایش الکترونی عنصرهای فرضی داده شده به پرسش های زیر پاسخ دهدید  12

  [  ]      [  ]          [  ]          [  ]      [  ]         

 است ؟   ر الف(کدام یک هم گروه عنص 

 است ؟   ب ( کدام یک هم دورۀ عنصر 

 ج( کدام یک از قاعده آفبا پیروی نمی کند ؟ 

 کدام هستند ؟   و   د( عنصرهای دسته 

 

 شود. ختم می  24S 93d آرایش الکترونی عنصری به 16

 ت نادرست بودن شکل درست آن را به طور کامل بنویسید. الف( آیا این آرایش الکترونی درست است؟ در صور

 ب ( شماره گروه و شماره دوره آن را تعیین کنید. 

 ج( عدد اتمی آن را تعیین کنید. 

 واحد بیشتر از پروتون باشد، عدد جرمی آن را مشخص کنید.  2د( اگر تعداد نوترون آن 

 و( آرایش الکترونی فشرده آن را بنویسید.

 

 ی دوره، گروه، عدد اتمی و عدد جرمی موارد زیر را پیدا کنید.هشمار 17

 X(  :e = 29 , n = 36                    )آ( 

 (41و مجموع ذرات اتم =  p = 13: ) Yب( 

 (44و مجموع ذرات هسته =  e = 21: ) Dپ( 

 = کل ذرات( 119= مجموع ذرات باردار  و   74: ) Mت( 
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  ( 41: ای کلسیم را برحسب گرم حساب کنید. ) جرم اتمی کلسیمعدد از اتمه 171جرم  11

 سطح انرژی است که تفاوت انرژی آنها یکسان است در این صورت: 4فرض کنید در اتم هیدروژن  19

 آ( چند خط طیفی وجود خواهد داشت؟  

 د چند خط طیفی خواهد داشت؟ب( اگر تفاوت انرژی آنها متفاوت باش  

 

 گرم فراورده بر جای مانده است.  497گرم هیدروژن،  211ش همجوشی انفجاری، از در یک واکن 01

 است؟ kJآ( انرژی آزاد شده در این فرایند چند 

 توان به دمای جوش آن رساند؟را می oC01ب( با این اندازه انرژی چند کیلوگرم آب 

 گرما نیاز دارد(. J4011) هر کیلوگرم آب برای یک درجه گرم شدن به  

 

الکترون داشته باشد، عدد اتمی و عدد  04آن  0برابر عدد اتمی آن است، اگر یون + 3/0عدد جرمی عنصری  01

 جرمی آنرا بدست آورید.
 

 با توجه به آرایش های الکترونی داده شده به سواالت پاسخ دهید : 00

                         [     ]           آ( کدام دو عنصر در یک گروه اند ؟                                    

                                                           [     ]   ب( کدام دو عنصر در یک تناوب اند  ؟  

               [     ]                      ( است ؟                            d)دستهواسطه پ( کدام عنصر   

                      [     ]      را بنویسید .                          ت( آرایش الکترونی یون پایدار اتم   

 

 تم ها و یون های زیر تعیین کنید.ذرات بنیادی را در ا 03

27 31 35 39

13 15 17 19

16 2 35 24 2 27 3

8 17 12 13

Al P Cl K

O Cl Mg Al   

 

 

نماد کامل ذرات با مشخصات تعیین شده را بنویسید.در نماد کامل عدد اتمی و عدد جرمی و بار یون باید  04

 تعیین شود.

 نوترون      ..................... 14الکترون و  11پروتون ،  13دارای  Xذره  -

 نوترون      ......................      14الکترون و  13تون ، پرو 13دارای  Yاتم  -

 .................... نوترون  16الکترون و  11پروتون،  12دارای  Zذره  -

 نوترون      ...................... 11الکترون و  11پروتون ،  17دارای  Oذره  -

 

  چند است؟  Mمی باشد عدد اتمی عنصر  14رون با پروتون تفاوت نوت  106Mبرای  02

ایزوتوپ از  16در نمونه ای از عنصر بور ،  06
10

5 B   ایزوتوپ از بور  04و
11

5 B   وجود دارند ، جرم اتمی میانگین

 عنصر بور را محاسبه کنید؟

 



 

5 
 

07 112 2Cd 

  الکترون است این یون چند پروتون و چند نوترون دارد؟ 46دارای  

207برای  01 4M   است عدد اتمی عنصر  47رون و الکترون ها تفاوت شمار نوتM  را محاسبه کنید؟  

شامل  در نمونه طبیعی کلر دو ایزوتوپ 09
35 37,Cl Cl   وجود دارد در صورتیکه جرم اتمی میانگین کلر

35 / 5amu .باشد درصد فراوانی هر یک از ایزوتوپ را در نمونه حساب کنید 

 

و  12amuو کربن دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی   37amuو  35amuکلر دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  31
13amu   است. تفاوت جرم مولکولی سبکترین و سنگین ترین مولکول کربن تتراکلرید ،چندamu است؟ 

 

ی شود. انرژی حاصل را بر حسب ژول حساب میلیون تن ماده به انرژی تبدیل م 2در خورشید در هر ثانیه  31

 کنید.

 

34آرایش الکترونی  اتم   30 X .را با بکار بردن گاز نجیب نوشته و دوره و گروه آن را در جدول تناوبی تعیین کنید  

    با توجه به نماد شیمیایی عنصر  33
 بگویید:    

 باال و پایین عنصر نمایانگر چه هستند؟ الف( اعداد مشخص شده در

 ب(  آرایش الکترونی آن را رسم کنید.

 پ(  بگویید این عنصر چند الکترون در الیه ظرفیت خود دارد؟

 ت(  بگویید این عنصر فلز است یا نافلز؟

 

  ؟اتم آهن چند مول و چند گرم آهن است 6]13       تعیین کنید که 34

 نویسید.برایش الکترون نقطه ای اتم ها، نام و فرمول شیمیایی هر مورد را با توجه به آ 32

      با      الف(

   با      (ب      

 

فرمول ترکیب حاصل از آنیون ها و کاتیون های داده شده را نوشته و در ضمن ترکیب نوشته شده را نام  36

 گذاری کنید.
2S   Br  2O     آنیون 

 کاتیون        

   Cu  

   2Fe   
   3Al    

 

واحد بیشتر ازپروتون ها  0داد نوترون ها در یک یونی تعداد الکترون ها دو واحد کمتر ازپروتون ها است و تع 37

 باشد تعداد الکترون های آن چند تا است؟ 46است اگر عدد جرمی این یون 

 

  چند مول و چند گرم  کروم می باشد . اتم کروم           محاسبه کنید  31
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م اختالف کمی دارند. با توجه به الف( می دانیم که ایزوتوپ های یک عنصردر خواص فیزیکی وابسته به جر 39

 این نکته چرا در بین عناصر جدول دوره ای ایزوتوپ های طبیعی هیدروژن بیشترین اختالف را دارند؟

 ب( انتظار دارید دمای ذوب کدام ایزوتوپ بیشتر باشد؟

ن ترین باشد جرم مولکولی سبکترین و سنگی 11و  17و  16ه ایزوتوپ پ( اگر اکسیژن طبیعی هم دارای س

 .مولکول آب را محاسبه کنید

 

با توجه به اینکه برای محاسبه جرم اتمی میانگین عنصر ها از عدد جرمی عنصر ها استفاده می  41

 شود ؛ چرا جرم اتمی میانگین برخی عنصر ها عددی اعشاری است؟   

 

 Bالکترون  و اتم   0آخر خود تنها  در الیه Aهر کدام دارای چهار الیه الکترونی بوده و اتم  Bو   Aاتم های  41

 الکترون دارند؛ 7در الیه آخر خود 

 الف( آرایش الکترونی هر کدام را بنویسید.

 ب( در اثر واکنش بین این دو فرمول ترکیب حاصل را بنویسید.

 پ( ترکیب حاصل در اثر حل شدن در آب رسانای جریان برق است یا خیر ؟ توضیح دهید.

 

 زیر الیه های زیر را بنویسید :  ترتیب پر شدن 40

    ،     ،     ،   ،   ،    ،   
 

متعلق به گروه دوم   ( می باشد ، اگر عنصر    ،      ، )  دو عدد کوانتومی آخرین زیر الیه اتم  43

 جدول تناوبی باشد .

 را رسم کنید .  الف( آرایش الکترونی و عدد اتمی عنصر   

 نصر فلز است یا نافلز ؟ب( این ع  

 ژن از چه نوعی است ؟با  اکسی   پ( فرمول اکسید آن را بنویسید و نوع پیوند اتم    

 

( باشد    ،    می باشد اگر دو عدد کوانتومی آخرین زیر الیه آن ) 16که از گروه   با توجه به اتم  44

 به سواالت زیر پاسخ دهید :

 را رسم کنید .  دد اتمی عنصر الف( آرایش الکترونی و ع   

 را بنویسید .  19     [  ]  با اتم پتاسیم  ب( فرمول و نوع پیوند اتم    

 

 مدل فضا پرکن آمونیاک مطابق شکل مقابل می باشد  42

 محاسبه کنید .    الف( جرم یک مولکول از آن را بر حسب     

 ست ؟ده شده چند گرم اب( جرم یک مول از مولکول نشان دا    

 

   برم دارای دو ایزوتوپ در طبیعت است ، ایزوتوپ سبکتر 46
سنگین تر  % و ایزوتوپ 51با درصد فراوانی      

   
 ، جرم اتمی میانگین برم را بدست آورید ؟ % 49با درصد فراوانی      
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 درستی و نادرستی آنها را بنویسید .درستی و نادرستی هر عبارت را تعیین کنید  و دلیل  47

 می می باشد.الف( یکی از چالش های  صنایع هسته ای دفع پسماند راکتور های ات   

 دستگاه گردش خون استفاده می شود.یک رادیو ایزوتوپ است که برای تصویر برداری از       ب( اتم    

 والنی نگه داری نمود.رد و برای مدت طرا به مقادیر زیاد تهیه ک      پ(می توان     

  ت( دو نمونه از ایزوتوپ های عنصر هیدروژن )   
      ،  

( می باشد ، که هر دو از لحاظ خواص    

 .شیمیایی یکسان می باشند

 

 مجموع عددهای کوانتومی اصلی و فرعی در کدام یک از زیر الیه های زیر بزرگ تر است ؟ 41

1) 5p   0   )4f    3  )3d     4 )4p  
 

گرم ماده به انرژی تبدیل می شود در این واکنش هسته ای چند  111112در تبدیل عنصری به عنصر دیگر  49

 کیلو ژول انرژی تولید می شود ؟

 

در مورد هر یک از گونه های زیر، اختالف تعداد نوترون و الکترون آن مشخص شده است.عدد اتمی هر کدام   21

 اب کنید.را حس

 A2+137 B2+07 D-19 E2-79 G2+62 گونه شیمیایی

 7 9 1 4 07 اختالف تعداد نوترون و الکترون

      عدد اتمی
 

 

، شماره ی ستون 1، آرایش آخرین زیر الیه ی عنصر مورد نظر که الکترون گرفته است،در ستون 0در ستون  21

 0وره ای ارائه شده است. هر یک از خانه های ستون ، شماره ی دوره ی جدول د3جدول دوره ای و در ستون 

 متصل کنید. )مانند نمونه( 3و 1)ستون وسطی( را به یکی از خانه های هر یک از دو ستون 

 

 

و یک  30اتم دارای جرم 3آن عنصر  اتم 4دارای دو نوع ایزوتوپ طبیعی است اگر از هر  Aعنصر  20

 را بدست آورید Aهای عنصر باشدجرم میانگین اتم 09اتم دارای جرم 
 

 تعیین کنید اتم هر یک از یونهای زیر به کدام گروه و دوره جدول تناوبی تعلق دارند؟ 23

7N
 +13Al3  و   -3
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 با توجه به شکل مقابل به پرسش های الف تا پ پاسخ دهید: 24

 
 با جذب انرژی همراهند یا با آزاد شدن انرژی؟ 3و 0و 1الف( انتقال های 

 دارای طول موج کوتاه تری است؟ Cو A،Bدام یک از خطوط طیفی ب(ک

 در محدوده ی نور مرئی قرار دارد؟ Cو A،Bپ( کدام یک از خطوط طیفی 

 

 جدول زیر را تکمیل کنید.)همانند نمونه حل شده( 22

C01 Br32 P12 Al13 O1 K19 N7 عنصر 

      He] 2  2    آرایش الکترونی فشرده 

تعداد الکترونی که برای  الکترون 3گرفتن       

ی شدن باید هشتای

 بگیرد یا از دست بدهد

      N3- یون پایدار 

 

  چندالکترون وجود دارد؟    +M2برابرشمار پروتونهاست در یون   2/1شمار نوترونها  M141در اتم  26

 زیر صورت نمی گیرد؟توضیح دهید بر اثر شکافت هسته ای ایزوتوپهای نا پایدار کدام یک ازموارد 27

 آ  (آزاد سازی مقدار زیادی انرژی

 ب (پدیده ی پرتوزایی

 پ(تولید ذرات پر انرژی 

 ت(افزایش درصد فراوانی ایزوتوپهای ناپایدار

 

 در مورد درستی یا نادرستی عبارات زیر اظهار نظر کنید: 21

 عنصر دیگر ساختگی هستند 06میشوند و عنصر در طبیعت یافت  90عنصر شناخته شده فقط 111الف(از 

 از آن فراهم میشود ب(با افزایش مقداراتم تکنیسیم در غده ی تیروئید امکان تصویر برداری
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C 

 پ( تبدیل عناصر دیگر به طال ) کیمیاگری( آرزوی دیرینه ی بشر بوده است 

 ت  (تکنسیم را نمیتوان به مقدار زیاد تهیه کرد

عنصر جدول را به صورت مصنوعی  06از واکنش های هسته ای تنها میتوانند  ث( دانشمندان با بهره گیری

 سنتز کنند

 را بنویسید.  O 1و  Zn31 الف( آرایش الکترونی اتم های  29

یک به آرایش گاز در شرایط مناسب به چه یونهایی تبدیل می شوند؟ کدام  Oو Znب( هر یک از اتم های 

 می رسند؟ نجیب 

 ی ترکیب یونی حاصل از روی و اکسیژن را بنویسید.پ( فرمول شیمیای

 باشد، جرم مولی آن برابر چند گرم است؟ amu 62ت( اگر جرم یک اتم روی برابر 

 

 را در جدول دوره ای تعیین کنید. Cو Bو Aالف( موقعیت هر یک از اتم های  61

 
 

 e        1e   13                                                     e3 
 

 

 

 

 

 

 

 

e                                         1 

 

 

 

می باشد. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر نئون  01و  00ب( نئون طبیعی دارای دو ایزوتوپ به جرم های 

 باشد، جرم اتمی متوسط نئون را تعیین کنید. 91

 پروتون برابر و کدام متفاوتند؟چرا؟ –نوترون  –الکترون  پ( در ایزوتوپ های نئون کدام یک از ذرات

 

  12Mg     9Fنوشته میشود؟   MgF2توضیح دهید چرا ترکیب یونی منیزیم فلوئورید بشکل  61

 تعیین کنید اتم هر یک از یونهای زیر به کدام گروه و دوره جدول تناوبی تعلق دارند؟ 60

7N3-  13وAl3+ 
 

  12Mg     9Fنوشته میشود؟   MgF2ترکیب یونی منیزیم فلوئورید بشکل توضیح دهید چرا  63

  گرم فلز آهن چند اتم از این فلز وجود دارد ؟ این تعداد از این اتم معادل چند مول است ؟ 101/1در  64

  ید.عدداتمی این یون را بدست آور می باشد. 11برابر  X2+110تفاوت تعدادنوترونهاوالکترونها درذره ی  62

A B 
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 با توجه به اطالعات نمودار که از طیف سنج جرمی بدست امده  66

.وریدآرا بدست   X جرم اتمی میانگین عنصر  

 

 

 

 

 

 

 

 به هنگام روی دادن انتقاالت الکترونی زیر در یک اتم درهر مورد انتظار جذب انرژی را داریم یا نشر آن را ؟ 67

  n=6   به مدار  n=3 ن از مدار اصلی الف( انتقال الکترو  

 انگستروم 10/0انگستروم به مداری با شعاع  76/4ب( از یک مدار با شعاع 

 

عین کنید سپس حداکثر تعداد الکترونی را که در زیر الیه جای میگیرد با در هر مورد نماد زیر الیه را ت 61

 محاسبه مشخص نمایید

L=0 و     n=2  )الف 

 L = 1    و n= 3 )ب 

  n= 4و   L =2 ج( 

 

   عنصرهای    69
    و    

   و     
را در نظر بگیرید با رسم ارایش انها مشخص کنید کدام دو عنصر خواص     

 مشترکی دارند ؟ با ذکر دلیل شیمیایی

 

  دو ایزوتوپ پایدار  ازاست این اتم  1/11جرم اتمی میانگین  بور  71
 و    

درصد از  چند تشکیل شده است    

 اتم های بور را ایزوتوپ سبکتر تشکیل می دهد؟

 

  دو عنصر 20X  و  17Y     را در نظر بگیرید 71

 الف( ارایش انها را رسم کنید 

 ب( هر کدام توانایی تشکیل چه نوع یونی را دارند 

 یدج( در صورتی که این دو یون یک ترکیب تشکیل دهند مراحل تشکیل ترکیب جدید را بنویس

 

باشد  amu  6919و  amu6912است.اگر جرم دو ایزوتوپ این عنصرamu 69179ن عنصری میانگی اتمی جرم 70

 .درصد فراوانی هر ایزوتوپ را به دست آورید
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 عنصری با آرایش الکترونی زیر را درنظر بگیرید وبه سواالت پاسخ دهید. 73

1s2     2s2    2p6     3s2     3p6     3d10     4s2    4p1                                                                                                           
 ر رابنویسید.صآرایش الکترونی فشرده این عن –الف 

 دوره وگروه آنرا مشخص کنید. -ب

 آرایش الکترونی عنصر هم گروه آن در دوره قبل رابنویسید. -پ

 

 را رسم کرده به سواالت زیر پاسخ دهید: Cr04آرایش الکترونی  74

 الف( دوره و گروه عنصر را مشخص کنید؟

 (d, p, sب( این عنصر جزء کدام دسته قرار دارد) 

 را بنویسید؟ 3    پ( نام شیمیایی 

 

 را معین کنید.   A,Zبا توجه به جدول زیر مقادیر   72

 nتعداد  eتعداد  عدد جرمی عدد اتمی یون

X2- Z A 36 42 

 

 

 در هر مورد با ذکر دلیل مشخص کنید کدام دو گزینه ایزوتوپ یکدیگر هستند. 76

NaNaالف:  23

11

23

11 , 

NNب:   14

7

15

7 , 

OOپ:  17

8

16

8 , 

 

   هر مورد با توجه به تعداد و نوع ذره های زیر بار هر ذره را مشخص کنید.  77

 n=0 p=1 e=0 الف:

 n=1 p=1 e=1 ب: 

 n=4 p=3 e=3 پ: 
 

 

 با توجه به داده های زیر به سواالت پاسخ دهید.   71

224

12 A 356

26 B D26

12 Z36

17 
 الف: کدام ذرات ماهیت یکسانی دارند؟

 تعیین کنید؟   2Aدر ذره  ب: تعداد الکترون ها را

 پ: در کدام ذره تعداد الکترون ها با تعداد پروتون ها برابر است؟ 

 ت: در کدام ذره تعداد نوترون ها از همه بیشتر است؟ 

 ث: کدام یک از اینها با یکدیگر ایزوتوپ هستند؟  

 



 

12 
 

  ه گروه و دوره ای تعلق دارد؟به چ را بنویسید، این اتم se34آرایش الکترونی اتم  79

مکعب مقابل شامل نمونه ای از گاز کلر است . اگر دایره های سفید نشان دهنده ی ایزوتوپ  11

Cl35

Cl37و دایره های سیاه نشان دهنده ایزوتوپ  17

باشد. جرم اتمی متوسط کلر را محاسـبه   17

 کنید؟  

 

 

 با توجه به داده های جدول زیر به پرسش های داده شده پاسخ دهید. 11

 نماد شیمیایی آرایش الکترونی

{Ne} 3s2  3P2 14Si 

{Ar} 3d1 19K 

{Ar} 3d8  4s2 28Ni 

{Ar} 3d10  4s2   4p2 34Se 

ایـش الکترونـی   الف( آرایش الکترونی کدام عنصر نادرست نوشته شده است؟ شکل درست آر

 آن را طبق اصل آفبا نمایش دهید؟  

 ب( کدام عنصر جزء عنصرهای واسطه است ؟ چرا؟ 

 پ(  کدام یک از عنصرها جزء عنصرها اصلی می باشند؟

 

   در گونه چند اتمی  10
تفاوت تعداد الکترون ها و نوترون ها یک است .کـدامیک از مـوارد     

 ه درستی نشان می دهد ؟زیر ایزوتوپ های این گونه را ب

          الف ( 
    

           
   

          ب(    
    

17
         

   

 

 کدام جمله درست کدام نادرست است ؟ جمله نادرست را درست کنید و آن را باز نویسی کنید. 13

 الف( ستاره ها کارخانه های تولید عنصر ها هستند. 

 ی توده عظیم گازی است که از متراکم شدن ستاره ها به وجود امده است.ب( سحاب

 پ (هر چه دمای یک ستاره گم تر باشد شرایط تشکیل عنصرهای سنگین تردر آن فراهم می شود

 

ا ز واکنش هسته هلیم  چهار پروتون ، یک هسته هلیم پدید می آید و مقدار بسیار زیادی انرژی آزاد می شود.  14

گرم   131/1کنشی است که در خورشید ومیلیارد ها ستاره دیگر رخ می دهد. اگر بر اثر این واکنش این وا

 ماده به انرژی تبدیل شود.
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 ؟ی آزاد می شودانرژول ژآ(چند کیلو 

 (1cal=4/2jب(چند کیلو کالری انرژی آزاد می شود؟ )

را بدست  Yو  Xجه به جدول زیر مقادیر باشد، با تو  amu2/63 درصورتی که جرم اتمی میانگین عتصر مس 12

 آورید؟

 ایزوتوپ جرم درصد فراوانی

X 63      

Y 62       

 

در واکنش شیمیایی تشکیل یک مول بخار آب از اتم های هیدروژن و اکسیژن مطابق معادله زیر به سواالت  16

                                       مطرح شده پاسخ دهید؟                                   

                                  
 الف( با توجه به رابطه انیشتین محاسبه کنید که در این واکنش چه مقدار ماده به انرژی تبدیل شده است؟  

C= 3 × 111  m/s 

گرم می تواند این تغییر جرم را  1111/1یا ترازویی با دقت ب( با توجه به میزان تغییر جرم  در واکنش باالآ  

 نشان دهد؟ چرا؟

 

 با توجه به شکل ، پرسش ها ی زیر راپاسخ دهید.     17

   

       
 

 آ(کدام تابش انرژی بیشتری دارد؟چرا؟

 ها می باشد؟ پرتو گسترۀ ازکدام کوچکی بخش مرئی،  ب( نور

 

 .    دهید راپاسخ زیر ی ها ، پرسش شکل به توجه با 11

 
                                                   (1(                                      )0) 

 است؟چرا؟                             چه صورت به انرژی مصرف آ( درهرمورد،

 (، پایدارترین وضعیت کدام است؟چرا؟0ب(درشکل )
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درصد  20است . اگر فراوانی ایزوتوپ سبکتر آن  11119و   11619زوتوپ با جرم های اتمی نقره دارای دو ای 19

 باشد، جرم اتمی متوسط نقره را بدست اورید.
 

 با توجه به، آرایش الکترونی هر اتم ، پرسش ها را پاسخ دهید. 91
                                                                                                                  Be:1s

2
2s

2                
                                                                                          F:1s

2
2s

2
2p

5      
                                                                                      …..  Cr:1s

2
2s

2 04         

 ، نافلزاست؟چرا؟Fیا  Beآ(کدام ذره 

 باشد.تعدادالکترونهای هر زیر الیه را ، معین کنید.   Cr ،3d4sب(اگر الیۀ ظرفیت 

 

  را بدست آورید 07و عدد اتمی  29با عدد جرمی   +X2تفاوت الکترون ها و نوترون ها در یون  91

 کنید. کدام شکل یک یون را نشان می دهد؟ چرا؟ بار آن را مشخص 90

 

 

 با توجه به شکل داده شده جرم اتمی میانگین مس را حساب کنید. 93

 

 

 

 

 ک عنصر به انرژی تبدیل شود،یگرم از  1142/1اگر در یک واکنش هسته ای،  94

 نقطه ای هر یک را رسم کنید.  -الف. مدل الکترون 

 ب. تعداد الکترون های ظرفیت هر یک را مشخص کنید.

 نقطه ای ترکیب حاصل از این دو اتم را رسم کنید.  -ن پ. مدل الکترو

 

شود که برچسب روی شیشه دوتا از مواد شیمیایی کنده در آزمایشگاه شیمی، مسئول آزمایشگاه متوجه می 92

توانید باشند. آیا میشود که این مواد لیتیم کلرید و سدیم کلرید میاند. او با بررسی مواد دیگر متوجه میشده

 را در تشخیص این دو ماده یاری کنید؟ چگونه؟او 

 

 جمالت زیر را کامل کنید.  96

 تفاوت طیف نشری خطی دو عنصر همانند لیتیم و هیدروژن در ............. و .............. آنهاست.  -

د که در میان این باشنورخورشید شامل  گسترده بسیار بزرگی از پرتوهای ................ است که حامل انرژی می -

 امواج پرتوهای گاما بیشترین ................. و امواج رادیویی بیشترین ..................... را دارند.
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د با توانندر کدام گروه از جدول قرار دارد؟ چرا؟ و آیا می 3Bو 2Aهای بینی کنید اتم مربوط به یونپیش 97

 یکدیگر وارد ترکیب شوند؟ در صورت مثبت بودن جواب چه نوع ترکیبی؟

 

 های الکترونی داده شده به سؤاالت زیر پاسخ دهید. باتوجه آرایش 91

3262622

262622

32622

2622

4433221

433221

33221

3221

ps/ps/ps/s:D

sps/ps/s:C

ps/ps/s:B

sps/s:A

 

 توانند آنیونی با بار الکتریکی مشابه ایجاد کنند؟ چرا؟ های زیر کدام دو اتم میالف( از میان اتم

 رسد؟ چرا؟ ها در هنگام تشکیل یون به آرایش گاز نجیب قبل از خود میم اتمب( کدا

 

اسـت. باتوجـه بـه اعـداد      s4نسبت بـه   p3پایین بودن سطح انرژی  s4نسبت به  p3علت زودتر پرشدن الیه  99

 کنید؟ این پدیده را چگونه توجیه می lو  nکوانتومی 

 

 نشان می دهد  شکل مقابل سه ایزوتوپ هیدروژن را  111

 الکترون                                                                                                                           

 پروتون

 نوترون                                                                                                                           

               (3(                                    )0(                                      )1) 

 الف ( عدد جرمی و عدد اتمی هر ایزوتوپ را مشخص کنید :

 ب ( کدام ایزوتوپ هیدروژن پرتوزا است ؟ چرا ؟

 ایدار است یا ناپایدار ؟پ ( ایزوتوپ پرتوزا پ

 ت ( ایزوتوپ پرتوزا چه نام دارد ؟

 

 آرایش الکترون نقطه ای کدام دو ماده زیر مانند هم است ؟ چرا ؟ 111

    ،     الف ( 

      ،     ب ( 

 

عنصر در تناوب چهارم قرار دارد ختم می شود . مشخص کنید که کدام     به      و     آرایش یونهای  110

 ؟ چرا ؟ yیا  x؟ 

 

ودیگری دارای جرم اتمی  01ودرصد فراوانی  32جرم اتمی میانگین رابرای دو ایزوتوپ کلریکی با جرم اتمی  113

 میباشد را بدست آورید. 37

 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 114

 است؟الف ( مشخص کنید رنگ شعله مربوط به کدام یون     

  

  لیتیم -3مس اا         -0سدیم        -1
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دریک ظرف تعدادی مهره داریم میخواهیم مشخص کنیم دراین ظرف چند مهره وجود دارد )بدون شمارش  112

 آنها( راه کار خود را به طور کامل شرح دهید.
 

وجرم مولی آنرا محاسبه  آرایش الکترون نقطه ای کدام مولکول رسم شده فرمول مولکولی آنرا رسم کنید 116

 گرم بر مول ( 19و فلـور  14کنید.)جرم مولی نیتروژن برابر 

N :  F: :F  : 

F:                :          

 

 را در نظر بگیرید به سواالت پاسخ دهید. 13باعدد اتمی   A Lاتم   117

 آرایش الکترونی آنرا رسم کنید. -الف

 نتومی فرعی را برای هر زیر الیه بنویسید.عدد کوانتومی اصلی و عدد کوا _ب 

 موقعیت آنرا در جدول مشخص کنید. -پ

 

، جرم اتمی میانگین بور را  11با جرم اتمی  B% و 11و فراوانی  11با جرم اتمی  B با توجه به ایزوتوپ های 111

 حساب کنید .
 

 را رسم کرده : 16با عدد اتمی  Sو  19با عدد اتمی  Kآرایش الکترونی اتم های  119

 الف ( هرکدام به چه نوع یونی تبدیل می شوند ؟

 ب(  فرمول شیمیایی ترکیب حاصل را بنویسید .

 

باشد تعداد ذرات زیر اتمی آن را بدست  11برابر  +M2و تعداد الکترون های  011برابر  M اگر عدد جرمی اتم 111

 اورید ؟
 

 اده شده مقایسه کنید ؟را با طول موج های د 0و1انرژی پرتوهای  111

λ 1= 7 10-10m            λ2=5 10-12m   
 

 گرم گاز متان شامل چه تعداد از این مولکول است ؟ 4 110

H=1g.mol-    ,   C=12g.mol- 
 

  گرم فلز آهن شامل چند مول است ؟ و از چند اتم آهن تشکیل شده است ؟ 11 113

 رنگ شعلۀ هر کدام را بیان کنید :  114

 ج( فلز مس  ب( لیتیم سولفات  الف( سدیم کلرید  
 

 Mاتم   های نوترون باشد تعداد 73 نیز یون این جرمی عدد و 01 برابر+M 3 یون    های الکترون تعداد اگر 112

 ؟ کنید محاسبه را
 

 رهنق میانگین اتمی جرم باشد اگر می amu 119 و  amu 117 اتمی جرم با ایزوتوپ دو دارای نقره 116

 amu 96/117  آورید بدست را ها ایزوتوپ از یک هر فراوانی درصد 
 

 مشخص کنید مورد هر در را بار است؟ منفی ی ذره یک وکدام مثبت ی ذره یک کدام زیر های نمونه بین از 117

 .دارد نوترون 11 و پروتون 11 ، الکترون 10 که ای ذره-الف

 دارد نوترون 10 و پروتون 10 ، الکترون 10 که ای ذره-ب

 .دارد نوترون 8 و پروتون 8 ، الکترون 8 که ای ذره-ج

 .دارد نوترون 10 و پروتون 9 ، الکترون 10 که ای ذره-د
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 -Clو  17Cl  و +Naو 11Naکدام یک از ذره های DوC و BوA با توجه به شعاع اتمی و یونی موارد 111
17

 

 است و علت انتخاب را بنویسید.
 
 

 

 

119 Na 11 ؟ کاتیون یا است آنیون آن از حاصل باردار رسد؟ ذره می پایدار هشتایی آرایش به راهی چه از  

با توجه به ساختار های اتمی مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید.گوی     نشان دهنده ی نوترون و گوی    نشان  101

هنده ی پروتون در اتم می باشد.د  

 

به هم بنویسید. الف( ارتباط آن ها را نسبت  
     A              B      

 

 B     1/1 اتم درصد فراوانیو باشد   amu 11/0درصد و جرم اتمی آن A   9/99  ب( اگر درصد فراوانی اتم

 جرم اتمی متوسط آن را تعیین کنید.  باشد، amu 14/3درصد و جرم اتمی آن 

 

چه راهی به آرایش پایدار می رسند؟ذره باردار حاصل از آن  مشخص کنید که هریک از اتم های زیر هرکدام از 101

 ها آنیون است یا کاتیون؟)آرایش الکترونی آن ها را رسم کنید.(

        Ca20
(0                                                             S16

 (1 

 

 به سئواالت زیر پاسخ دهید . Rb 37در مورد عنصر   100

 است ؟ n= 4چند الکترون دارای عدد کوانتومی  -الف

 است؟ =0Lچند الکترون دارای عدد کوانتومی  -ب

 

  پرتوهای فرابنفش و فروسرخ را از نظر طول موج و انرژی باهم مقایسه کنید 103

 در یونهای زیر نوع و تعداد ذرات بنیادی را تعیین کنید: 104

Al27 الف(  
ب(  13

Cu64

ج(            29
314

7 N 

 

 هرگاه آرایش الکترونی اتمی به 102
3

3P  ختم شود: 

 را بنویسید. الف( آرایش الکترونی آن

 ب( عدد اتمی آن را تعیین کنید.

 

Cl35کدام یک از ذرات زیر ایزوتوپ  106

 .می باشد؟علت انتخاب خود را بنویسید 17

X17الف( 

ب(           35
Y37

Z35ج(          17

16 

 

H1هیدروژن دارای سه ایزوتوپ  107

1   ،D2

1  ،T3

خواص شیمیایی و فیزیکی مولکول های آب  می باشد . 1

O16حاصل از ترکیب این سه ایزوتوپ هیدروژن با 

  را با یکدیگر مقایسه کنید . 8

 

A B 
D 

C 
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⊕. 

2 8 8 1 

 با توجه به آرایش الکترونی سه عنصر زیر به سواالت پاسخ دهید : 101

                   1

1819 4sAr:K  ،  42

1016 33 psNe:S    ،  62

1018 33 psNe:Ar   

 به چه یون هایی تبدیل می شوند ؟ Sو  Kالف( 

 را بنویسید. Sو  Kب( فرمول و نام ترکیب حاصل از واکنش 

 

 در هر مورد پاسخ را به طور خالصه بیان کنید: 109

 الف( چرا عناصر یک گروه از جدول تناوبی رفتارهای مشابهی دارند؟

امی که یک اتم یک الکترون دریافت می کند یا ازدست می دهد،چه تغییراتی در بارالکتریکی واندازه ب( هنگ

 آن روی می دهد؟

 

با رسم آرایش الکترونی  O8و   Ca20هدف از مبادله الکترونی در بین عناصر چیست؟ در مورد عناصر  131

مبادله الکترونی چگونه صورت می گیرد. آنیون ، کاتیون و نوع ترکیب حاصل را مشخص توضیح دهید که این 

 کنید .

 

است. جرم اتمی  17/11،  13/11،  71/71، به ترتیب Mg 04 ،Mg 02 ،Mg 06درصد فراوانی ایزوتوپ منیزیم  131

و دلیـل اخـتالف آن را    میانگین منیزیم را به دست آورید ، سپس با جرم اتمی جدول تنـاوبی مقایسـته کنیـد   

 بنویسید. 

 

 انرژی نیاز باشد. X J321تن هیدروژن به هلیم تبدیل شود و برای ذوب شدن یک گرم فلز فرضی 110/1اگر  130

 الف( چند ژول و چند کیلوژول انرژی آزاد می شود؟

 را می تواند ذوب کند؟ Xب( انرژی آزاد شده چند گرم فلز 

 

 ی بورا برای یک اتم نشان می دهد.تصویر مقابل مدل اتم 133

 عدد اتمی این اتم را تعیین کنید. -آ

 باشد عدد جرمی آن را تعیین کنید. n01اگر این اتم دارای  -ب

 این اتم تمایل دارد به چند یون پایداری تبدیل شود؟ کاتیون -پ

 یا آنیون؟ دلیل آن را بنویسید. 

 

 سید.را بنوی     آرایش الکترونی  -آ 134

 دوره و گروه آن را تعیین کنید. -ب

 چند زیر الیه ی آن به طور کامل از الکترون پر شده است؟ -پ

 وجود دارد.    و     در اتم این عنصر چند الکترون با  -ت

 

 نمره (  0به هر یک از سواالت زیر پاسخ دهید :  )  132

 .آ ( رنگ شعله حاصل از عناصر مس و لیتیم را مشخص کنید 

 را بنویسید .   Mg3N2ب( فرمول شیمیایی پتاسیم سولفید و نام شیمیایی  

 را رسم کنید .       پ( آرایش الکترونی فشرده برای کبالت  

  : عدد اتمی (     و        .   ) را رسم کنید   PCl3نقطه ای   -ت( آرایش الکترون

 

   06و  02و  04بوده و عدد جرمی سه ایزوتوپ پایدار آن به ترتیب   3/04برابر  اگر جرم اتمی میانگین منیزیم  136

 ، درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر را بدست آورید .درصد باشد 71وتوپ سبک تر آن باشد و درصد فراوانی ایز
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 را بدست آورید .   CuCl2با توجه به جدول زیر ، جرم مولی ترکیب   137

    ایزوتوپ                                  
                    

                
                  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

     07                57              52                52درصد فراوانی                           

 

( است ، اگر فراوانی ایزوتوپ سبک تر  amu)بر حسب  9/111و  9/116نقره دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  131

 % باشد، جرم اتمی متوسط نقره را بیابید.20آن 

 

 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی عبارت 139

 است. s4قبل از دریافت الکترون باالتر از سطح انرژی اوربیتال  d3انرژی اوربیتال آ( سطح 

 چنین انرژی یکسانی دارند.برابر داشته و هم lهای یک زیر الیه عدد کوانتومی ب(اوربیتال

 پ( در اتم هیدروژن، ترتیب قرار گرفتن سطوح انرژی به عدد کوانتومی اوربیتالی وابسته است.

 مساوی باشند، انرژی یکسانی دارند. nالکترون در عدد کوانتومی ت( اگر دو 

3ی  گروه عنصری که به ث( شماره
p3 باشد.می 3شود برابر ختم می 

 

pبه  Aآرایش الکترونی اتم  141
3
ختم شده است. آرایش الکترونی کامل آن را نوشته و عدد اتمی، شماره دوره،  4  

 گروه آن را مشخص کنید

 

است. اگر فراوانی  amu 31و  09، 01های دارای سه ایزوتوپ با جرم 1/01ری با جرم اتمی میانگین عنص 141

 درصد باشد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر را محاسبه کنید. 1/3تر ایزوتوپ سنگین

 

ده اند از دوستاره مختلف با ویژگی های زیر تشکیل ش 140و  07به ترتیب با جرم های اتمی  Bو   Aدو عنصر  140

 با ذکر دلیل مشخص کنید هر عنصر محصول انفجار کدام ستاره می باشد؟

 ستاره دما

42 1 

110 0 

 

 

  ( را نوشته و دلیل اهمیت آرایش الکترونی فشرده را قید کنید.z=20) Caآرایش الکترونی گسترده و فشرده  143

 (به سواالت زیر پاسخ دهید: z=16) Sدر مورد  - 144

 نقطه ای این عنصر را بنویسید. –الکترون آ( آرایش 

 ب( در شرایطمناسب تمایل به تشکیل چه یونی دارد؟)نماد یون نوشته شود(

 پ( درصورت ایجاد پیوند اشتراکی بین این اتم و اتم هیدروژن فرمول مولکول را بنویسید
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 در شکل زیر به جای عالمت سوال نام عنصرمناسب را بنویسید.  142

  

 

 

 

وعدد اتمی 22و دیگری با عدد جرمی   06و عدد اتمی 26: یکی با عدد جرمی  Feبا توجه به ایزوتوپ های  146

 به سواالت زیر پاسخ دهید:06

 آ(تعداد الکترون و پروتون ونوترون هر ایزوتوپ را بنویسید.

 دست آورید.باشد جرم اتمی میانگین عنصر آهن را ب11ب(اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر %

 

  نخستین عنصری که در راکتور هسته ای ساخته شد.........نام دارد. 147

شناخته شده است ،پیش بینی کنید اتم کدام یک از عنصر های زیرمی   -o2یون پایدار  1با عدد اتمی  oاز اتم  141

 در ترکیب ها تبدیل شود؟-02تواند به آنیونی شبیه 

 S16پ(  Na11ب( N7آ(

 

است. تعداد نوترون و عدد اتمی این عنصر را  6وتفاوت تعداد پروتون ونوترون آن 64دد جرمی اتم عنصری ع 149

 بدست آورید.

 

  وجود دارد؟L=1 چند الکترون با  P12در اتم عنصر  121

  چه عددی است؟ Xالکترون است  11دارای 13عدد اتمی  و 07با عدد جرمی +AX ذره  121

باشد تعداد پروتون و نوترونهای این اتم را  33برابر  +M2و تعداد الکترونهای ذره   70برابر  Mاگر عدد اتم  120

 .حساب کنید

 

می باشد اگر جرم اتمی  ama 93/64و  ama 94/60ایزوتوپ با جرمهای  0( دارای  Cuعنصر مس )  123

 بدست آورید.باشد درصد فراوانی هر یک از ایزوتوپها را  amu 24/63میانگین مس برابر 
 

 جاهای خالی رابا کلمات مناسب پر کنید.)یک کلمه اضافی است( 124

 اینیشتن -تکنسیم -هیدروژن -شیمی -مندلیف -پروتون

علم .....................به مطالعه و بررسی خواص ماده و برهمکنش میان آنها می پردازد. -1  

شگاه هسته ای ساخته شد....................نخستین عنصری بود ه درواکن -0  

بزرگترین پیشرفت درزمینه ی دسته بندی عنصرها باکارهای ..................انجام شد. -3  

درطیف نشری خطی حاصل از اتمهای .................. وجود چهارنواررنگی با طول موج و  -4

 انرژی معین تایید شده است.

 ............... چیده شده اندعنصرها در جدول دوره ای برمبنای ....... -2

 

 C=12   و            H=1 چند مولکول می باشد.                                         دارای CH4مول  0 122

    Zn=65                                             ؟اتم روی چند مول و چند گرم است  166/11×1103

 

 هیدروژن

 

 

 ؟

عنصر های 

 سبک مانند 

 اتم لیتیم وکربن

عنصر های 

سنگین تر 

 مانندآهن وطال
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  .جرمی اتمی را بنویسید فرق بین عدد جرمی و 126

 باحذف یکی ازواژه های داخل پرانتزجمله صحیح راکامل نمایید. 127

 آ( ایزوتوپ های یک عنصرخواص )فیزیکی/شیمیایی( یکسان دارند.

E=(m.c) ب(رابطه اینیشتن برای محاسبه ی انرژی تولید شده در واکنش های هسته ای کاربرد دارد.)
2/ 

E=m.c
2 ) 

 همانند( ترکیبات آن به رنگ زرد است. برخالف/ یم )پ(رنگ شعله سد

 نمی کند(. ت( آرایش الکترونی همه ی اتمها از قاعده آفبا پیروی )می کند/
 

 

 ( نشان دهنده چیست؟ lعدد کوانتومی فرعی )  121

 را در سطح انرژی سوم بنویسید.  (  lتعداد زیر الیه و عدد کوانتومی فرعی )

 

اصالح کنید. ی جمالت زیر را تعیین کرده وجمالت نادرست رانادرست درستی و 129  

است. انرژی آن کمتر آ( هرچه طول موج یک پرتو کوتاهتر باشد  

نیست. واکنش پذیر و ب( هلیم تنها عنصری است که آرایش هشتایی پایدارندارد  

 .پ( ستاره ها باعث پیدایش سحابی وکهکشان شده اند

 

 پاسخ وکوتاه بدهید.به هریک ازپرسش ها زیر 161

 دوالکترون دارد تعیین کنید. l=0و n=3آ( عدد اتمی عنصری راکه در

 (1molZn=65grدارد؟) Znچنداتم  Znگرم  6/0ب(

 رابنویسید؟ Naوبخار Neپ(یک موردازکاربردهای گاز

 ؟بانشرنورهمراه است یا جذب نور n=5به n=2ت(انتقال الکترون از 

 

 جرم اتمی میانگین کلررا محاسبه کنید. باتوجه به شکل داده شده 161

 

 

 با توجه به شکل روبه روبه پرسش ها پاسخ دهید. 160
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163 

 

 با توجه به جدول فوق به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 بنویسید.Aآ( یک هم گروه برای عنصر 

 ویسد.بنBب( یک هم دوره برای عنصر 

Cبتواند آنیون  Cپ( اگرعنصر
(دلیل پاسخ LیاMتولید کند ،کدام عنصر می تواند چنین آنیونی داشته باشد؟)-2

 خودرا بنویسید.

 ت( کدام عنصرمتعلق به گروه گازهای نجیب است.

 

 را نوشته و بگویید :Co07آرایش الکترونی  164

 دارد؟ n=3و l=2آ( چند الکترون با 

 الیه ظرفیت دارد؟ ب( چندالکترون در

 پ( به کدام دسته تعلق دارد؟

 

 فرمول شیمیایی ترکیب )آ( و)ب( ونام ترکیب )پ( و )ت( رابنویسید. 162

  MgSآ( آلومینیوم اکسید                                             پ(

 CaBr2ب( پتاسیم کلرید                                                ت( 

 

نقطه ای این  –رابا رسم ساختارالکترون (17Cl)وکلر (20Ca)چگونگی تشکیل ترکیب یونی از واکنش کلسیم  166

 دوعنصرنشان دهید.

 

 گرم ازیک عنصربه انرژی تبدیل شود. 1142/1اگردریک واکنش هسته ای  167

 آ( چندکیلو ژول انرژی آزاد خواهد شد؟

ژول  047می شود؟ )گرمای الزم برای ذوب کردن هر گرم آهن  ب( بااین مقدارانرژی چندکیلوگرم آهن ذوب

 است.(

 

 به پرسش های زیرپاسخ دهید. 161

 هستند را مشخص کنید. n=3آ( تعداد الکترون هایی که در

 ختم می شود را بنویسید. 2p4ب(شماره گروه و دوره ی اتم عنصری که آرایش الکترونی آخرین زیرالیه آن به 

 

265رونی کاتیون  آرایش الکت 169

30 Zn را رسم کنید و شمار نوترونهای آن را مشخص کنید.  

آرایش الکترونی  171  28

18 43 sdAr   به ............................... مربوط است که یک ............................ است و در گروه

 .... جدول تناوبی جای دارد ....................................
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در فشفشه از منیزیم استفاده شده است .وقتی فشفشه روشن می شود ، منیزیم با اکسیژن هوا ترکیب می  171

 شود.

 آ( مشخص کنید بین اتم های اکسیژن در هوا چه پیوندی وجود دارد؟   

 نقطه ای اکسیژن در هوا را رسم کنید. –ب( مدل الکترون    

 نقطه ای ترکیب حاصل را بنویسید. –ل الکترون پ( مد   

 ت( نام ترکیب چیست؟   

 

 جدول زیر را کامل کنید. 170

 درصد فراوانی ایزوتوپ ها جرم اتمی میانگین

 

36Ar 33/1  

31Ar  

41Ar 6/99  
 

 

 را نوشته و سپس به سواالت با دقت پاسخ دهید .  Brآرایش الکترونی  173

 رفیت و تعداد الکترون های ظرفیت را بیان کنید . الف( شماره الیه ظ

 چطور نام ببرید ؟  clایزوتوپ دارد ؟  Brب( آیا 

 با فلزها واکنش می دهد بنویسید . clج( آیا 

 

Cl35کدام یک از ذرات زیر ایزوتوپ  174

 سید.یعلت انتخاب خود را بنو؟می باشد 17

X17الف( 

ب(           35
Y37

17          

 

Li6دارای دو ایزوتوپ   Liعنصر  172

Li7درصد فراوانی و  4/7با   3

جرم اتمی  .درصد فراوانی است 6/90با   3

 را محاسبه کنید Liمتوسط 

 

ه است توضیح دهید؟چرا خواص شیمیایی عناصر یک ستون عمودی مشاب الف( 176  

 چرا جدول تناوبی به جدول دوره ای معروف است؟ ب( 

 

 گرم هیدروژن به هلیم 34 ×1104الف( در خورشید واکنش هسته ای انجام میشود اگر در این فرایند  177

 تبدیل شوند چند کیلو ژول انرژی ازاد میشود؟  

 ژول  021ی ذوب شدن یک گرم اهن حدود ب(این مقدار انرژی چند تن فلز اهن را جذب میکند؟)برا   

 انرژی الزم است.(   

 

برای تامین این مقدار انرژی چند میلی گرم  کیلوژول گرما الزم است.8103تن آهن 911برای ذوب شدن 171

 ژول گرماالزم است.(041هیدروزن به هلیم باید تبدیل شود؟)برای ذوب شدن یک گرم آهن 
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 الف را به مورد مناسب در ستون ب وصل کنید.)یک مورد ازستون ب اضافی است( ازموارد ستون  هریک 179

 ب                             الف                                             

 کنسیمت           درالیه های زیرزمین درواکنش های هسته ای تولید وبه سنگ های پوسته زمین نفوذ می کنند.

 آهن                   برای تشخیص توده های سرطانی استفاده می شود.

 گلوکز                                 رادیوایزوتوپ مورد استفاده در دستگاه گردش خون می باشد.

 رادون                                                                        نخستین عنصرساخته دست بشراست.

 فسفر                                         شناخته شده ترین فلز پرتوزاست.

 اورانیوم                                                                                                                       

 

 زیر، کادرهای مشخص شده در شکل را پر کنید.با استفاده از عبارات داده شده در  111

 الف( انرژی آزاد شده بیشتر 

 ب( انرژی آزاد شده بیشتر

 ج( انرژی جذب شده بیشتر 

 د( انرزی جذب شده کمتر

 

 

 با توجه به آرایش الکترونی پنج عنصر زیر به سواالت داده شده پاسخ دهید : 111

  1

1011 3sNe:Na ،   1

1819 4sAr:K   ،  2

1820 4sAr:Ca    ،  12

1821 34 dsAr:Sc 

  6210

1836 443: psdArKr 

 الف( کدام دو عنصر از لحاظ خواص شیمیایی به هم شبیه اند؟ چرا؟

 ب( کدام عنصر از نظر شماره تناوب )دوره( با دیگر عناصر متفاوت است؟

 به کدامیک است؟ چرا؟ج( در میان این عناصر، کمترین واکنش پذیری متعلق 

 جدول تناوبی عناصر قرار می گیرد؟ dد( کدام عنصر در دسته 

O)، کاتیونی با آرایش الکترونی مشابه با گاز نجیب قبل از خود می سازد و با آنیون اکسید  Mه( عنصر 
2-

) 

 کدام یک از عناصر داده شده است؟ Mمی سازد. به نظر شما  MOترکیبی یونی با فرمول 

 

باشد، با استفاده از جدول تناوبی عناصر،  11برابر  A11اگر تفاوت عدد اتمی و تعداد نوترون های اتم عنصر  110

 دوره و گروه این عنصر را مشخص کنید.

 

 آرایش الکترونی)در زیر الیه ها( را برای هر یک از گونه های زیر رسم کنید. 113

S2- , 28Ni 2+ , 36K16 
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ده در سطح خورشید در طی یک سال برابر چند میلیون تن می باشد؟ اگر تمام این جرم میزان کاهش جرم ما 114

ستاره طی واکنش های هسته ای به انرژی تبدیل شود به وسیله این انرژی چند میلیون تن آهن  ماده در این

 ژول نیاز است(047توان ذوب کرد )برای ذوب هر گرم را می

 

است. اگر این عنصر دارای دو ایزوتوپ با جرم های اتمی amu1/101رجرم اتمی میانگین عنصری براب 112

amu101  وamu131 باشد نسبت فراوانی ایزوتوپ سنگین به سبک چه قدر است؟ 

 

 دو گروه دانش آموزی در آزمایشگاه مدرسه ی خود 1 آزمون شعله را انجام دادند : 116

 آ ( هدف از انجام آزمایش شعله چیست ؟

که دانش آموزان بخواهند تغییر رنگ شعله دیدنی تر باشد 1 استفاده از کدام حالل مناسب تر ب ( در صورتی 

 است ) آب یا اتانول ( ؟

پ ( گروه اول از ترکیبات شیمیایی فلزدار استفاده کردند و مشاهدات خود را در جدولی قرار دادند . به نظر 

 شما رنگ حاصل از هر ترکیب چه بوده است ؟

 

 نام ترکیب شیمیایی لیتیم کلرید سدیم کلرید کلرید(  IIمس ) 

 رنگ شعله   

 

استفاده کردند 1 رنگ شعله به صورت   zو    yو     xت ( گروه دوم دانش آموزان از نمک کلرید عنصرهای 

 چه عنصرهایی می توانند باشند ؟  zو    yو   x داده شده در جدول تغییر کرد . به نظر شما 

Z y x عنصر 

 رنگ شعله ی حاصل از نمک کلرید هر عنصر سرخ زرد زسب
 

 

  با توجه به وجود دو ایزوتوپ   119
  و        

  دو ایزوتوپ       
  و           

   و دو ایزوتوپ نیتروژن         

  
  و           

 به پرسش زیر پاسخ دهید :      

باشند 1 مجموع نوترون های این   7و    14به ترتیب   Nعدد جرمی و عدد اتمی    + NH2D2     اگر در یون 

 یون را بنویسید .

 

می باشد. اگر   amu 64.92و دیگری با جرم اتمی  amu 62.93مس دارای دو ایزوتوپ است . یکی با جرم  191

 ایزوتوپها را مشخص کنید.باشد. درصد فراوانی هریک از  amu 63.54جرم اتمی میانگین مس برابر 
 

در  Bو   Aاست. هریک از دو عنصر   2p6بصورت    + B2و   – A2آرایش الکترونی آخرین تراز فرعی دو یون   191

 کدام دوره و گروه از جدول تناوبی قرار دارند؟

 

  مول آهن چند گرم اکسیژن وجود دارد؟ 7اکسید به ازای  (III)در آهن  190
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  اتم اکسیژن چند مول گاز اکسیژن می توان تهیه کرد ؟ x  10 20 3.01با    193

375اگر تفاوت الکترون ها و نوترون ها  در یون تک اتمی  194 X  باشد ، جای عنصر  6برابرX    را در جدول

 تناوبی تعیین کنید.
 

است.اگر میانگین جرم اتمی این عنصر    amu   16/117و    16/114دو ایزوتوپ با جر های اتمی   xعنصر  192

 اتم آن چند اتم از ایزوتوپ سبک تر است؟ 31باشد ، از هر   76/112
 

Aعدد جرمی یون  196
19Bسه برابر تعداد الکترون های  +3

A می باشد. اگر تعداد نوترونهای یون -2
دو برابر  +3

Aتعداد پروتونهایش باشد، تعداد الکترون های یون 
 ست؟کدام ا +3

 

352اگر تفاوت شمار الکترونها و نوترونها در یون تک اتمی 197 Xباشد، چه تعداد از الکترونهای این یون  7برابر

 است؟l=1دارای
 

 . دیکن مشخص ریز موارد از کیهر در رای اتم ریز ذرات تعداد 191

0+(      الف
29

64Cu                ب    )O2- 16
1

NH4(د               - NO3(    ج                
+   

(14
7N   ،  1

1H   ، 16
8O) 

 

 : شود لیتبدی انرژ به ماده گرمی لیم 6-10*2.4میهل به دروژنیه لیتبد در اگر 199

 . دیکن حساب لوژولیک حسب بر رای انرژ نیا مقدار(  الف  

 الزمی انرژ ژول047 ، آهن گرم کی ذوبی برا)   کرد؟ خواهد ذوب را آهن تن چندی انرژ مقدار نیا(   ب 

 .(است

 

 با توجه به جدول مقابل به سواالت پاسخ دهید: 011

 الف(کدام عنصردر دسته

S   قرار دارد 

ب(خصلت فلزی در 

 کدامیک از همه کمتر است؟

 را بنویسید. B با Fج(فرمول ترکیب   

  16 12 14 13 10 گروه           

n=2  B  D F  
 

 
 n=3 A  C E G 

 

 . با توجه به آرایش الکترونی عناصر زیر به سئواالت پاسخ دهید 011
62 22 PSHeE /][:          25SKrD ][:         4102 434 pdsArC /][:   43/3][ PSNeB             

12 3/4:][: dsArA 

 (        کدام عنصر ها هم گروه هستند )   (1

 یک فلز واسطه انتخاب نمایید. )        (  (0

 یک عنصر نافلز )          (  (3

 یک فلز قلیایی خاکی)         ( (4

 یک گاز نجیب )          (   (2

 یک اوربیتال نیمه پر بیشتری وجود دارد؟ نمایش دهید. )   (   (    در الیه آخر کدام6     
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%  ایزوتوپ دیگر است. برای رسیدن 01( و  11/11) با جرم هسته ای    B%  11بور موجود در طبیعت شامل  010

 ، جرم هسته ای ایزوتوپ دیگر چقدر باید باشد؟ محاسبه کنید. 11/11به جرم اتمی 
 

 گرم از جرم ماده ای به انرژی تبدیل شود ،  10/1اگر دریک واکنش هسته ای   013

 چند ژول انرژی تولید می شود ؟  –الف   

با این مقدار گرما چند کیلوگرم آب را میتوان بخار کرد ؟ ) گرمای الزم برای بخارشدن هرگرم آب  – ب  

 ژول در نظر بگیرید ( . 3111

 

انرژی تولید میشود . اگربرای تولید این مقدار انرژی از انرژی  KJ 31111از سوزاندن هرکیلوگرم زغال سنگ  014

 ماده نیاز است ؟ هسته ای استفاده کنیم ، به چند گرم

 

اگر عنصری دارای سه ایزوتوپ باشد ، درصورتی که فراوانی ایزوتوپ اول سه برابر ایزوتوپ دوم وفراوانی  012

 ایزوتوپ دوم دو برابر ایزوتوپ سوم باشد ، درصد فراوانی هر ایزوتوپ را حساب کنید ؟

 

باشد ، عدد اتمی این عنصر را بدست  6برابر   X 72 3-ی اگر تفاوت تعداد الکترون ها و نوترون ها در یون تک اتم 016

 آورید ؟

 

 چند مول و چند گرم از آن است؟      مولکول           حساب کنید  017

(H=1 , S=32 , O=16         

 

 فرمول شیمیایی هریک از ترکیبات زیر را بنویسید. 011

  مینیم برومیدب( آلو       الف( منیزیم اکسید

 د( سدیم سولفید         ج( کلسیم نیترید

 

تشکیل پیوند یونی میان اتم برم و اتم لیتیم را نشان دهید. فرمول شیمیایی ترکیب یونی حاصل را بنویسید.  019

                                                                                          Li        35Br 3    نام این ترکیب چیست؟
 

 کدام یک از عناصر زیر می تواند باشد. چرا؟ B و Aباشد،   Bیون اتم  ΄B  و  Aیون اتم   ΄Aاگر  011

 

 

11Na 
 

17Cl 
 
 

 

 

 

 بار هر ذره را با نماد شیمیایی نشان دهید.     011

 کترون بر روی مدارهای الکترونی:ال 11نوترون در هسته و  10پروتون و  10الف( ذره ای دارای 

  الکترون بر روی مدارهای الکترونی: 11نوترون در هسته و  11پروتون و  9ب( ذره ای دارای 

 

 
⁺ 

 

 
⁺ 

⁺  
 

⁺ 



 

28 
 

   ( 1mol N = 14 g N ) به کمک کسر تبدیل بدست آورید . جرم یک اتم نیتروژن را 010

نظر را بدست  می باشد. عدد اتمی عنصر مورد 11تفاوت تعداد الکترون ها و نوترون ها برابر  3Ga71+در یون  013

 آورید.
 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.     در مورد اتم  014

 الف( آرایش الکترونی آن را به شکل گسترده و فشرده رسم کنید.

 ب( دوره و گروه آن را مشخص کنید.

 ج( چند زیر الیه آن از الکترون پر شده است؟

 دی عنصرها جزء چه دسته ای می باشد؟د( این اتم در دسته بن

 

 گیرد ؟  های زیر در قلمرو علوم تجربی قرار نمی پاسخ گویی به کدامیک از پرسش 012

 الف( جهان کنونی چگونه شکل گرفته است ؟  

 ب( جهان هستی چگونه پدید آمده است ؟  

 اند ؟  پ( ذرات سازنده جهان هستی چگونه پدید آمده 

 دهند ؟  یعی چگونه زخ میهای طب ت( پدیده 

 ( الف و ب 4 ( ب 3 ( الف و ت 0 ( ب و پ 1 

 

 باشد ؟  نمی 0و  1های فضاپیمای وویجر  انجام کدامیک از کارهای زیر ، جزو ماْموریت 016

 ( تعیین نوع عناصر سازنده یک سیاره 1 

 های شیمیایی در اتمسفر سیاره  ( شناخت ترکیب0 

 های شیمیایی در اتمسفر سیاره  یب( تعیین ترکیب درصد ترک3 

 ( تعیین جرم و ابعاد یک سیاره و تخمین فاصله آن از زمین4      

 

بوده و جرم اتم  Aتر از  در جدول تناوبی دو خانه عقب Bنوترون است . اگر اتم  01الکترون و  01دارای  Aاتم  017

B  با جرم اتمA  برابر باشد ، کدام گزینۀ زیر درست است ؟ 

 باشد .  می 1عنصری از گروه  A( اتم 1 

 باشد .  می Aایزوتوپ اتم  B( اتم 0 

 باشد .  نوترون می 00دارای  B( اتم 3 

 خواص نافلزی دارد . A( اتم 4      

 

32شمار ذرات باردار اتم  011
16 S  31، یک واحد کمتر از یون 3X  ها در اتم  تمی و تعداد نوتروناست . عدد اX 

 بدست آورید .

 

1؛ جرم یک اتم  10-اگر در مقیاس کربن  019
1H  برابرamu 111/1  باشد و جرم پروتون و نوترون در حدود

amu 1  40باشد ، جرم یک اتم کلسیم
20Ca  برحسبamu . را بدست آورید 

 

3وجه به فرمول دو ترکیب با ت 001 2Mg N   2وK O  . فرمول شیمیایی ترکیبات زیر را بنویسید 

 ب( پتاسیم با نیتروژن  الف( منیزیم با اکسیژن  
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 در رابطه با دماسنج فروسرخ به موارد زیر پاسخ دهید :  001

 ببرید . های آن را نام  الف( یکی از ویژگی 

 ب( روش کار آن چگونه است ؟ 

 

99کدامیک از موارد زیر در مورد تکنسیم  000
23Tc  است ؟  نادرست 

 شود .  ( از این رادیوایزوتوپ برای تصویر برداری از غدۀ تیروئید استفاده می1 

 ه شده است . ای ساخت ( نخستین عنصری هست که در یک راکتور ) واکنشگاه ( هسته0 

( به دلیل آنکه یون یدید با یونی که حاوی تکنسیم است اندازه مشابهی دارد ؛ به جای یون یدید جذب 3 

 شود .  غدۀ تیروئید می

 ( ساخت و نگهداری مقادیر زیادی از این رادیوایزوتوپ ، امکان پذیر نیست .4      

 

با توجه به جدول مقابل ، به موارد زیر  003

   پاسخ دهید : 

جزو چه دسته از عناصر  Bالف( اتم 

 باشد ؟  می

 رسم کنید .  Dای را برای اتم  ب( مدل الکترون ـ نقطه

 را بنویسید .  Cو  Bپ( فرمول ترکیب یونی حاصل از دو عنصر 

همگروه است ، چند الیۀ الکترونی اصلی دارد و در الیۀ ظرفیت آن چند  Eهم ردیف و با  Aت( عنصری که با 

 الکترون وجود دارد ؟ 

   

  
 

   E C  

 B   D    

     A             

                  

 

 با توجه به جدول زیر که بخشی از جدول دوره ای عنصرهاست به پرسش ها پاسخ دهید. 004
          

E    C     A 

 D   G  H  

F                 B 

 

 چیست؟  Aشماره دوره عنصر  و  Cشماره گروه عنصر  -الف

 بنویسید. Fو یک هم گروه برای عنصر  Gیک هم دوره برای عنصر  -ب

 دارد کدام است؟  Cعنصری که خواص شیمیایی مشابه عنصر  -ج

 چیست؟ Cو تعداد الکترون های عنصر  Dعدد اتمی عنصر  -د

 

 روتون هاست:و تعداد نوترون های آن سه واحد بیشتر از پ 42عدد جرمی عنصری  002

 عدد اتمی عنصر چند است؟ -الف

 آرایش الکترونی آن را بنویسید. -ب

 دارد؟ l=1چند الکترون با  -ج

 

 کدام یک از گزینه های زیر فرآیند غنی سازی ایزوتوپی را بیان میکند؟ 006

 ا( افزایش مقدار یک ایزوتوپ در مخلوط ایزوتوپ های عنصر مورد نظر

های یک عنصر  ب( افزایش شمار ایزوتوپ  

 پ( افزایش جرم یکی از ایزوتوپ های یک عنصر

 ت( افزایش شمار نوترون های یکی از ایزوتوپ ها
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  /. گرم مس؟64گرم آهن بیشتر است یا  6/2شمار اتم ها در  007

 پیدا نماید: Bهنگام عبور از منشور انحراف بیشتری نسبت به پرتو  Aچنانچه پرتو  001

  Bو  Aمیزان انرژی  -الف

 را با یکدیگر مقایسه کنید. Bو  Aطول موج  -ب

 

گرم ماده به انرژی موجب تبخیر  4نیاز است. انرژی حاصل از تبدیل  JK 1،011برای تبخیر یک لیتر آب به  009

 شود؟ )با استفاده از روش استوکیومتری(چند متر مکعب آب می
 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: 031

 باشد.  l=1و  n=3تواند دارای اعداد کوانتومی  کثر چند الکترون میدر یک اتم حدا -الف

 به چه صورتی است؟ چرا؟ 1f4 و d4 1s2تقدم پر شدن زیرالیه های  -ب

 تواند وجود داشته باشد؟نمی f0چرا زیرالیه  -پ

 

وتوپ با جرم اتمی و  کربن داری دو ایز amu 37و  amu  32کلر در طبیعت دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  031

amu 10  وamu 13  جرم ملکولی سبکترین و سنگین ترین مولکول  تفاوتاستccl4  چندamu است ؟ 

 

است ؟ ) عدد جرمی را  amuچند  A2X3با توجه به جدول داده های زیر جرم مولکولی ترکیب زیر  -1 030

 در نظر بگیرید( amuبرابر جرم اتمی با یکای 

 A 42 A 47 X 32 X 37 ایزوتوپ
درصد 

 فراوانی

11 91 01 11 
 

 

  اتم آهن برابر چند مول اهن است ؟ 91133 *  1100  033

  Mاست عدد اتمی عنصر 04و اختالف شمار نوترون ها و الکترون ها برابر 101عدد جرمی برابر  M+4در یون  034

 ؟ دام استک
 

.. دوره تناوب وجود دارد که بیشترین تعداد عنصر در گروه در جدول دوره ای عنصرها ...........گروه و............ 032

 ................. و کمترین تعداد عنصر در دوره تناوب ............ وجود دارد

 

  در تبدیل یک گرم ماده به انرژی  چند کیلو ژول انرژی آزاد میشود؟   036

 متن زیر را کامل کنید. 037

یت دارند با عبور از کنار سیاره های مشتری ، زحل ، ............. و.............. مامور 0و  1فضا پیماهای وویجر 

فیزیکی و شیمیایی آنها را تهیه کنند و بفرستند. این شناسنامه ها می تواند حاوی اطالعاتی باشد  شناسنامه

 .................. آ (..............              ب( ...............              پ (    مانند  :

 

( تبدیل می شود . با توجه به جدول    به یون برمید )Na) در ترکیب با سدیم )    اگر بدانیم اتم برم) 031

 (را در ترکیب با سدیم پیش بینی کنید. Iتناوبی عناصر ،یون حاصل از اتم ید )
 

، طول موج رنگ ها بلندتر می شود رنگ های در یک گستره مریی در عبور از رنگ بنفش به سمت رنگ سرخ  039

 نارنجی را به ترتیب افزایش انرژی مرتب کنید . –سبز  –آبی 
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 توضیح دهید. بیشتر است ؟ Aانرژی آزاد شده در کدام انتقال الکترونی زیر در اتم  041

   به    آ( انتقال الکترون از 

   به    ب( انتقال الکترون از

 

X9برابر شمار ذرات  B ،4شمار ذرات باردار عنصر  041

 کدام است؟ Bاست، عدد اتمی عنصر  4

1 )06                0 )16                3 )36                4 )11 

 

اشته باشد، عدد جدول جای د 14الکترون دارد. اگر این اتم در گروه  n=1و   n=0و   n=3در ترازهای  Mاتم  040

 آن را بیابید. n=3های تراز اتمی و شمار الکترون

 

  ازمیان ایزوتوپهای هیدروژن در نمونه طبیعی کدامیک رادیوایزوتوپ است؟ چرا؟ 043

  جدول تناوبی ترکیبی با چه فرمولی ایجاد می کنند؟ 17و  10عناصری از خانه های شماره  044

  نادرست است؟ یک از عبارت های زیرکدام  042

برای شناخت بیشتر فضای تاریک وناشناخته بین سیاره ای سفر خود را آغاز نموده اند. 0و1الف( وویجر   

شمسی به فضا فرستادند. 1326رادر سال  0و1ب( دانشمندان برای شناخت کیهان دو فضاپیمای وویجر   

بب شده تا دانش ما در باره ی جهان پ( تالش انسان برای یافتن پاسخ های قانع کننده برای پرسش هایش س

 هستی افزایش یابد.

 

در هر مورد نام ونماد شیمیایی یک عنصر داده شده است اما  ایرادی در نماد آن وجود دارد نماد درست را  046

 بنویسید.

 aL ب( آلومینیم                             Kکلسیم  (  الف 

 

نام ونماد شیمیایی عنصر مورد نظر رابنویسید. در هرمورد به کمک جدول دوره ای 047  

0، دوره 16الف( گروه   

3، دوره 17ب( گروه   

 

نسبت به هم چه نام دارند؟ این دو ذره در کدام مورد  12و  14و عدد های جرمی  7دو ذره با عدد اتمی  041

 نیمه عمر( -درصد فراوانی -خواص شیمیایی -تفاوت دارند؟ )خواص فیزیکی 
 

چقدر انرژی آزاد می شود؟ از جواب به ماده کیلوگرم  1ا توجه به رابطه ی محاسبه انرژی انیشتین به ازای ب 049

 این فرمول کرد؟ ازتوان  نتیجه ای میگیرید و چه استفاده هایی می دست آمده چه 

 

   ستند :    زیره بیشتر عنصر ها دارای ایزوتوپ هستند ایزوتوپ های کربن به صورت 021
و             

و درصد    

 باشد. می 1111و  91119یک به ترتیب فراوانی هر 

 را بدست آورید؟کربن الف( جرم اتمی میانگین 

 چیست؟ نشانگرب( تفاوت عدد جرمی و جرم اتمی یک عنصر

 

    [  ]   آرایش الکترونی اتم ید به این صورت است : 021
         

 به نظر شما در شرایط مناسب اتم یدید به چه یونی تبدیل می شود؟ (الف

 را رسم کنید.ید نقظه ای مولکول  _آرایش الکترونی  ب(
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 مول کربن را مشخص کنید. 2/1رتعداد اتم های موجود د الف(  020

        ب( اگر 
  

  
 مول کربن چندگرم است؟ 112،     

 

 0/01و جرم اتم میانگین   amu 20و  22amuدو ایزوتوپ طبیعی با جرم های اتمی هرگاه نئون دارای  023

amu  باشد فراوانی هر یک از ایزوتوپ ها را بدست اورید؟ 

 

                                                                              ؟                                 است را محاسبه کنید  Agگرم نقره  0و  Feمول اهن  1/7تعداد کل اتم های موجود در یک قاشق ک شامل  024

Ag =108gr 

 

 به شکل مقابل به پرسش ها پاسخ دهید .  با توجه 022

  در محدوده نور مرئی قرار دارد ؟ کدام موج –الف    

 بیشتری ، میزان شکستموج به هنگام عبور نور از منشو کدام –ب    

 خواهد داشت ؟        

  کدام موج از انرژی بیشتری برخوردار است ؟  –ج    

 اگر هر یک از این دو موج به یک خط طیفی از طیف نشری –د    

 «تر پرانرژی»خطی یک فلز مربوط باشد، اختالف انرژی دو حالت       

 در مورد کدام موج بیشتر است ؟« کم انرژی تر »و        

 

 

  ارایش فشرده  رارسم کرده و دوره و گروه ان را تعیین کنید ؟ 32عداتمی با  xبرای عنصر 026

  گرم کربن چند مول است ؟شامل چند اتم کربن میباشد؟ 0 027

  1H   ,8Oنوشت ؟توضیح دهید    H20آیا فرمول مولکولی آب را میتوان بشکل  021

 با توجه به شکل به  پرسش ها پاسخ دهید .  029

 مربوط به انتقال مشخص کنید 0و  1در هر یک از دوشکل  –الف    

 برانگیخته می تواند  باشد ؟حالت الکترون از حالت پایه به         

 کدام موج انرژی بیشتری را حمل می کند . –ب    

 

 

 


