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  در طبيعت يافت مي شوند. بصورت ............ 18عنصرهاي گروه  -32
 از هسته و سطح انرژي آن است.عدد كوانتومي .....................  مسئول تعيين فاصله الكترون  -33

  را .............................. مي نامند. 12يك دوازدهم جرم اتمي كربن  -34
  ...................... شناخته شده ترين راديوايزوتوپ و ........................... نخستين عنصر ساخت بشر است. -35
  .............................. مي گويند. به گلوكز حاوي اتم پرتوزا -36
  است. ..............................  دقت اندازگيري باسكول -37
  بيشتر/كمتر) نسبت به امواج راديوي دارند. ..............................  ريز موج ها طول موج -38
  است. ..............................  ريد) كلǁاست و رنگ آهن ( ..............................  رنگ شعله ي مس -39
 جدول تناوبي امروزي بر اساس افزايش .......................... طبقه بندي مي شود. -40

  نخستين عنصر ساخته  شده در آزمايشگاه ..................... است. -41
  .................. تعيين مي شود.هاي موجود در  ............رفتار اتم ها در واكنش هاي شيميايي توسط الكترون -42
  براي كسب اطالعات از نورهاي نشر شده توسط مواد گوناگون از دستگاهي به نام ....................... استفاده مي كنند. -43
  

 عبارت درست داخل پرانتز را انتخاب كنيد.  2

 شود.كند كه چه عنصرهايي در آن ساخته و اندازه ستاره تعيين مي )دما-ايهاي هستهواكنش( .1

 .شودها محاسبه ميجرم اتم) جرميطيف سنج -پرتونگار(ام با استفاده از دستگاهي به ن .2

  است.) تنظيم شدهعدداتمي-جرم اتميدر جدول دوره اي عناصر براساس افزايش ( . 3
  ) مشخص كننده نوع اتم است.عدداتمي-عدد جرمي( .4
  دهند.هاي آن اتم را نشان ميها و نوترونتعداد پروتون) يك اتم، عدداتمي-عددجرمي ( .5
  ) آنها متفاوت است.عدداتمي-عددجرمي ) آنها يكسان و (عدداتمي-عددجرمي ها (ايزوتوپ .6
) باشد، آن ايزوتوپ پايدارتر خواهد بود و زمان ماندگاري بيشتر-كمترهرچه درصد فراواني يك ايزوتوپ در طبيعت، ( .7

  ) است.بيشتر-كمترآن (
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باشد،  1.5) از كمتر-بيشتر) آنها (پروتون به نوترون-نوترون به پروتونهايي كه نسبت شمار (هسته ايزوتوپ .8
  ناپايدارند.

ن ايزوتوپ آن ) و از جرم بزرگتريكمتر-بيشترجرم اتمي ميانگين يك عنصر از جرم كوچكترين ايزوتوپ آن عنصر، ( .9
  ) است.كمتر-بيشترعنصر (

  اي دارد.) كاربرد ويژهغده تيروئيد-دستگاه گردش خونداري پزشكي (عنصر تكنسيم درتصوير بر .10
  ) با هم تفاوتي ندارند.جرم حجمي-هاتعداد الكتروندو اتم يك ايزوتوپ در ( .11
-غني سازي ايزوتوپيدهند (فرايندي كه در آن، درصدفراواني ايزوتوپ موردنظر را تا حد امكان افزايش مي .12

  ) نام دارد.ايهمجوشي هسته
   .باشدمي )كربن-اكسيژنجرم اتم ( 12/1برابر است با  amuواحد يك  .13
  ) است.بيشتر-كمتر) از طول موج نورآبي است؛ پس انرژي نورآبي از نور قرمز (تركوتاه-بلندترطول موج نور قرمز (  .14
) سرخ-سبزتركيبات آن ( ) و رنگ شعله فلز مس، در همهسرخ-سبزتركيبات آن ( رنگ شعله فلز ليتيم، در همه .15

  است.
  ي از دست دادن انرژي است) نور، مناسب ترين شيوهنشر-جذببراي الكترون ( .16
  شودموج، زياد ميطول افزايش)-(كاهشانرژي هر تابش با  .17
  است. =3nو  =2nي بين ترازهاي از فاصله بيشتر)-(كمتر =2nو  =1nي بين ترازهاي فاصله .18
دارد. اين الكترون  معكوس)-(مستقيمي ي آن از هسته، رابطهالكترون با فاصلهمطابق مدل اتمي بور، در اتم هيدروژن انرژي  .19

  پيرامون هسته گردش كند. هاي معين و ثابتي)فاصله -اي(هرفاصلهتواند در مي
) آنها در سمت راست و پذيرترينواكنش-پايدارترين) الكترون دارند.(گرفتن-از دست دادن) تمايل به (نافلزات-فلزات(  . 20

  اي قرار دارند..جدول دوره باالي
  ) برابر است.دوره-گروهي الكتروني در عنصرهاي يك (هاي آخرين اليهتعداد الكترون . 21
  يابد.) ميكاهش-افزايشها (اي از باال به پايين، تعداد اليهدر فلزات جدول دوره . 22
  ) آنهاست.داريپاي-يوني)، نمادي از سنجش ميزان (پذيريواكنش-تاييهشتها به آرايش (رسيدن اتم . 23
  ) با موفقيت توانست طيف نشري خطي اتم هيدروژن را توجيه كند.كوانتومي-بورمدل اتمي ( . 24
  كنند.گيري مي) اندازهطور تقريبيبه-با دقت زيادها را (سنج جرمي، جرم اتمدانشمندان با ستفاده از دستگاهي به نام طيف . 25
  برند.ها بكار ميجرم اتم) را براي تعيين نسبي-مطلقدانشمندان مقياس جرم ( .26
  شود.ي سرطاني استفاده ميگويند و از آن براي تشخيص تودهدار مي)، را گلوكز نشانناپايدار-پايدارگلوكز حاوي اتم ( . 27
  ) فراهم است.ترسبك-ترسنگين) باشد، شرايط تشكيل عناصر (بيشتر-كمترهرچه دماي ستاره ( .28
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) گرفتن-دنازدست دا) و اتم هاي نافلز با (كاتيون-آنيونون به () الكترگرفتن-ازدست دادنهاي فلز با (اتم .29
  شوند.) تبديل ميكاتيون-آنيونالكترون به (

  گيرد.رار ميق) سطح انرژي ترينپايين-باالترينها، مولكول ايجاد شده در (با تشكيل پيوند كواالنسي بين اتم .30
-وتروپآلشود. بنابراين (آن عنصر مشخص مي )هاينوترون-پروتونخواص شيميايي هر عنصر به وسيله تعداد ( .31

  )هاي يك عنصر خواص شيميايي يكساني دارند.ايزوتوپ
 ) بسيار كم است.فلزات واسطه-گازهاي نجيبپذيري (واكنش .32

  در حال پرشدن است. d) زيراليه فلزات واسطه-گازهاي نجيبدر عناصر  ( .33
  ) است.كريپتون-آرگون-زنوناي عناصر، عنصر (گاز نجيب موجود در دوره سوم جدول دوره .34
 ) مي باشد.2s4-1S4ترين اليه خود داراي آرايش () در بيرونيCr24دهد كه اتم كروم (سنجي نشان ميداده هاي طيف .35

  ) را مشاهده كند.همة امواج الكترو مغناطيسي -گسترة محدودي از نورچشم ما مي تواند (  .36
  ) جايگزين بخشي از آرايش الكتروني است.عنصر مورد نظر -نجيبگاز در آرايش الكتروني فشرده نماد شيمايي (  .37
  ) را تشخيص دهيم.نافلزي -فلزياز روي رنگ شعله مي توان عنصر ( .38
به آرايشي  )تبديل مي شود و آنيون –كاتيون الكترون به ( ) ازدست دادن –گرفتن با ( 20عنصري باعدد اتمي  .39

 رسد.از خود مي )پس –پيش شبيه گاز نجيب (

 تركيب -مولكول) مي توانند ( يوني -اشتراكينافلزها با هم، در شرايط مناسب با تشكيل پيوندهاي ( هاي اتم .40
  ) رابسازند.يوني

 .)جفت ناپيوندي وجود داردچهار –دو و () پيوند دوگانه دو-يك( ، تعداد2CSدر مولكول   . 41

 .شود) ناميده ميپيوند كواالنسي–پيوند يوني (شود كه بين يونهاي مثبت ومنفي نيروي جاذبه بسيار قوي برقرار مي .42

  .شود) تشكيل شده است تركيب يوني دوتايي ناميده مياتم–عنصرهاي يوني كه تنها از دو (تركيب .43
) درحاليكه كلسيم دو الكترون دهدازدست مي –گيرد مياتم اكسيژن براي رسيدن به آرايش گاز نجيب دوالكترون ( . 44

 .)دهدازدست مي –گيرد مي( 

خطي خط يا طول موج رنگي است كه به آن طيف )چهار-هفت( ي مرئي شاملطيف نشري خطي ليتيم در گستره . 45
 .گويندمي

 آيد. وجود مينيروي جاذبه بسيار قدرتمندي به نام پيوند يوني به )همنامنا-همنام(بين دو يون با بار الكتريكي  .46

  گردند. ناپايدارند، به اين دليل دوباره به حالت پايه برميو  )پرانرژي -انرژيكم(اتمهاي برانگيخته  .47
  شود. استفاده مي )هيدروژن-نيتروژن(بندي برخي مواد خوراكي از گاز در بسته .48
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 .اني در زندگي داردمزه است كه كاربردهاي فراوبو و بيرنگ ، بيترين گاز نجيب، بيبه عنوان سبك )آرگون-هليم(  . 49

 ) پر خواهند شد.دورتر از هسته-نزديكتربه هستهنخست زيراليه هاي (مطابق قاعده ي آفبا  . 50

دوره و  ) 6- 7( اند) مرتب شدهعدد اتمي -عدد جرميدر جدول دوره اي امروزي كه عنصرها بر اساس افزايش( . 51
شهورترين عنصر قرار دارند و م p) عنصر در دسته 40-36عنصر موجود در جدول( 118گروه وجود دارد. از  )16 -18(

 .) اورانيم استf-dدسته (

 الكترون وجود دارد. )l4 - 2 +l4(زيراليه و در هر زيراليه  )n - n+1(الكتروني در هر اليه . 52

 
  

3  
  درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد.

 نادرست درست      توان كارخانه توليد عناصر دانست.                                              ستارگان را مي .1

 نادرست درست      شود.            ها ميها و كهكشاني گازي است كه سبب توليد ستارهسحابي مجموعه .2

 نادرست درست      هاي يك عنصر هستند كه عدد جرمي متفاوت دارند                        ها، اتمايزوتوپ .3

 نادرست درست      ها با هم تفاوت دارند.         هاي يك عنصر از نظر عدد جرمي و تعداد پروتونايزوتوپ .4

 نادرست درست                      هاي هسته هر اتم، عدد جرمي آن اتم مي گويند.           به تعداد پروتون .5

 نادرست درست      اتم گويند.         ي هر اتم، عدد اتمي آنهاي هستهها و نوترونبه مجموع تعداد پروتون . 6

7.  
 نادرست درست   كند.، رنگ شعله از آبي به زرد تغيير مييا فلز سديم را روي شعله بگيريم هاي سديمگر نمكا .8

  نادرست درست   در ساخت تابلوهاي تبليغاتي براي ايجاد نوشته هاي سبز رنگ استفاده مي شود.از المپ نئون  .9
 نادرست درست                                     برابر است. Cl17با  Al13انرژي سومين اليه ي الكتروني در اتم  .10
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 نادرست    درست                                                                                            .هموگلوبين وجود دارند

  

 ي درست را انتخاب كنيد.در سؤاالت زير گزينه  4

  تر است؟كوتاههاي زير طول موج نور نشر شده ضمنِ انتقالِ الكترون در كداميك از حالت )1
  =3nبه  =4nاز د)               =2nبه  =4nپ)               =1nبه  =3nب)                   =1nبه  =2nالف)  

  شود. مشخص مي....................................... خواص شيميايي يك اتم توسط  )2
  هاها و الكتروند) تعداد نوترون            ) عدد اتمي      پ      ب) عدد جرمي               ها           الف) تعداد نوترون

   ]=1s4 ]Ar18Xيك از عناصر داده شده خواص مشابهي دارد؟               با آرايش زير با كدام Xاتم  )3
  Sr38د)            Rb37 ج)                Sc21ب)            Ca20الف) 

 و جرم يك مول آن ............... است.  .فسفر) ............ (  جرم يك اتم )4

31gالف)   	31amu                   (ب	31 15ج)                      31	 31                        

 اين عنصر ناپايدار بوده و به مرور زمان متالشي مي شود. )5

	ب)                               الف)  Ba                                                            (ج                 

  بيشترين تعداد الكترون در اليه ................ سه برابر بيشترين تعداد الكترون در زير اليه .............. است. ) 6
  sدوم،  ج)                                      pب) سوم،                     dالف) چهارم، 

 در دوره اول و دوم و سوم جدول دوره اي به ترتيب ................. ، ............... و .................. عنصر وجود دارد.  )7

       18و  8، 2) ج                                  10و  6، 2 ب)                 8و  8،  2 الف) 
 كدام با جذب انرژي وكدام با نشر انرژي همراه است؟  ،الكتروني زيردر يك اتم هاياز انتقال )8

  =5nبه  =3nت)                  =2nبه  =4nپ)             =3nبه  =2nب)               =1nبه  =3nالف) 
 گيرد؟ي مرئي قرار مييهطيف نشري كدام انتقال الكتروني اتم هيدروژن ، در ناح )9

 =2nبه  =7nاز د)            =2nبه  =4nپ) از             =1nبه  =5nب) از                =1nبه  =2nالف) از        
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  طول موج مربوط به كدام انتقال الكترون بيشتر است؟ )10
 =3nبه  =5nاز ) د           =2nبه  =4nپ) از             =1nبه  =3nب) از                =2nبه  =3nالف) از         

 پذيري را دارد؟كدام عنصر جدول تناوبي كمترين واكنش )11

  He) د                     Ptپ)                              Auب)                          Krالف) 
   ترين زير اليه خود تنها يك الكترون دارد ؟سنجي كدام عنصر در بيرونيهاي طيفبراساس داده  )12

    Ni28د)                  Cu29پ)                        Ga31ب)                    Zn30)الف
آورد. كدام عنصر زير با اكسيژن تركيب مشابهي به وجود راپديد مي  MgO فرمولمنيزيم با اكسيژن تركيب يوني به  )13

  آورد؟مي
   Baپ)                              Brب)                        Kالف) 

  پديد آورد.چرا؟ 3N-دام عنصر همانند نيتروژن در واكنش ها مي تواند يون ك )14
  Caپ)                              Siب)                          Pالف) 

  
Br80اختالف تعداد الكترون ها در )15

35
  باR b85

37
  برابر چه عددي است؟  

  الف) صفر                         ب) يك                           پ) دو                      ت) سه
  

 سؤاالت زير به صورت كوتاه پاسخ دهيد.به هر يك از   5

 دماي ستارگان را چگونه اندازه گيري مي كنند؟ -1

 رابطه محاسبه انرژي را در واكنش هاي هسته اي نوشته و يكاي كميت هاي درون رابطه را بنويسيد. -2

 مفهوم كوانتومي بودن داد و ستد انرژي هنگام انتقال الكترون از يك اليه به اليه اي ديگر چيست؟ -3

 در ميان پرتوهاي الكترومغناطيس نور خورشيد كدام پرتوها كمترين و كدام يك بيشترين انرژي را دارد؟ -4

 نور مرئي در ميان كدام يك از پرتوهاي الكترومغناطيس قرار دارد؟ -5

  هر نوار رنگي در طيف نشري خطي چه چيزي را نشان مي دهد؟  -6
  ها وخيابانها به علت چيست؟ راهبزرگ ،نور زرد رنگ المپ هاي كه شب هنگام آزاد راهها -7
  4p, 3d, 3p, 4s ترتيب پرشدن زير اليه هاي  زير را مشخص كنيد. -8
  

  

6    
 من چه عنصري هستم ؟

  الف) براي پر كردن تاير خودروها به كار ميروم .
  ب) در ساخت المپ هاي رشته اي استفاده مي شوم.

  پ) در تصوير برداري غده تيروئيد كاربرد دارم .
  ت) شناخته شده ترين فلز پرتوزا هستم .
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7    
 در هر مورد نام عنصر مربوطه را بنويسيد.

  نخستين عنصري كه بعد ذرات زير اتمي پا به عرصه گذاشت. –الف 
  ترين عنصر پرتو زا كه به عنوان سوخت در واكنشگاه هسته اي بكار ميرود.   شناخته شده -ب 
  شود.استفاده  مي كه براي تشخيص بيماري تيروئيد -ج 
  
  
  

  

  
8  

 كدام عبارت مربوط به كدام عنصر است؟ است. Bمربوط به يكي از عناصر ستون A  ستون هاي عبارت از يك هر

  هستند.) اضافي Bمورد از عناصر ستون  2( 
A  B 

  
  رد دارد.آ) يكي از ايزوتوپ هاي اين عنصر در تصويربرداري از دستگاه گردش خون كارب

  عنصر ساختگي كه در تصويربرداري غده تيروئيد به كار مي رود. 26ب) يكي از 
  پ) جهان هستي بيشتر از اين عنصر ساخته شده است.

  ت) رنگ شعله آن سبز است.

  ) هيدروژن1
  ) آهن2
  ) هليم3
  ) تكنسيم4
  ) مس5
  ) كربن6

  
  

  

 ستون (ب) يك مورد اضافي است)هاي ستون (آ) مربوط به كدام مورد از ستون (ب) مي باشد؟( در هريك از عبارت  9

  (ب)  (آ)
  ) سحابيa  ) كارخانة توليد عنصرها1
  b (U  هاايزوتوپي براي تصويربرداري رگ ) راديو2
    c(Tc99  ) محل زايش ستارگان3
  )  ستارگانd  ) شناخته شده ترين فلز پرتوزا4
  e (Fe59    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

هر يك ازمواردداده شده در ستون آ با يك مورد از ستون ب ارتباط دارد ، آن را پيدا كرده وبه هم ربط دهيد.( برخي از   10
 موارد ستون ب اضافي است )

  ب                                                                                                      آ                        
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  سولفات                                                                                         جذب ǁرنگ شعله مس       
  n           نشان دهنده شماره اليه                                                                                          
  نشر    گنجايش الكترون اليه سوم                                                                                           

  L                                     فرايندي كه يك ماده شيميايي با جذب انرژي                                     
  سبز        كترو مغناطيس گسيل مي دارد                                                                  از خود پرتو ال

  الكترون 18                                                                                                                             
 

هاي مس را شود كه اتماي به نام پروستات وجود دارد. در بيماري سرطان پروستات، پروتئيني تشكيل ميمردان غدهدر بدن   11
  از بدن فرد بيمار دريافت و به خود جذب مي كند.

ساعت دارد و در واكنشگاهي به شكل مقابل توليد مي 12/7راديو ايزوتوپ مس كه نيمه عمر 
تواند كمك كند؟ فرآيند مورد نظر را توضيح سرطان مي شود، چگونه به تشخيص اين نوع

   دهيد.
  
  
  
  

  

) براي تشخيص توده سرطاني، هريك از مراحل الف ، ب ، ج و د را در شكل زير 1  12
 تعيين كنيد.

  
  
  
  
  
  
  
  ) در هر يك از حاالت زير از كدام راديوايزوتوپ استفاده مي شود؟2
 
  
  
  
 

  تشخيص غده تيروئيد   -تصورير برداري دستگاه گردش خون                    ب  -الف                                  
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    اي و انيشتينهاي هستهواكنش  

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.  1

  روند تشكيل عناصر:
   ...........             هليم               ..........                                                                     تر(مانند آهن و طال) عناصر سنگين

  

  

در دو مسير جدا گانه مي تواند دچار واكنش هسته اي شود و  Eبا توجه به شكل زير، اتم   2
 را توليد كند. Y  و Xعناصر 

 )p و n (.به ترتيب نماد پروتون و نوترون هستند 
 چرا؟ توضيح دهيد.هستند؟  Eايزوتوپي از عنصر   Y و Xآ) كدام يك از  عناصر 

چرا؟ توضيح ، عنصر جديدي هستند؟  Eنسبت به عنصر  Y و  Xب) كدام يك از  عناصر 
 دهيد.

  

گرم ماده به انرژي تبديل مي شود. بر اين اساس در اين واكنش چند ژول انرژي آزاد  02/0اي بر اثر انجام يك واكنش هسته  3
  مي شود؟

  

  شود.گرم ماده به انرژي تبديل مي 0024/0اي تبديل هيدروژن به هليم در واكنش هسته  4
  شود؟انرژي توليد مي كيلوژولاي چند آ) در اين واكنش هسته

 انرژي الزم است.) ژول 283آب ،  گرم 1كند؟ (براي تبخير آب را تبخير مي كيلوگرماين مقدار انرژي چند   )ب

  

  گرم كاهش جرم مشاهده شود :  Mn 25  (00025/0) به يك مول منگنز ( Fe 26اگر هنگام تبديل يك مول آهن (  5
  .  محاسبه كنيد 2E = mcانرژي حاصل از اين كاهش جرم را به كمك معادله  الف)

  )ژول 52متان را  گرماي سوختن يك گرمد گرم متان بايد سوزانده شود ؟(ب) براي توليد اين مقدار انرژي چن
  

گرم ماده به انرژي تبديل شود حساب كنيد چند كيلوژول انرژي درطي اين واكنش توليد  48/0اگر درواكنش هسته اي   6
    شود؟مي

گرم ماده به انرژي تبديل شده است. به كمك رابطة اينشتين مقدار انرژي آزاد شده را بر  52/0در يك واكنش هسته اي   7
    حسب كيلو ژول بدست آوريد.

اي چند كيلوژول انرژي شود. در اين واكنش هستهماده به انرژي تبديل مي g  015/0در تبديل عنصري به عنصر ديگر   8

    )=m/s  810×3C (توليد مي شود؟ 

56 ژول انرژي نياز باشد، با تبديل 270اگر براي ذوب شدن يك گرم آهن   9 10 گرمكيلو چندرم هيدروژن به هليم، گ 
  شود؟آهن ذوب مي

  

-4n 

+1p 
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 ژول انرژ به سوي زمين گسيل مي دارد.  2210خورشيد روزانه   10

  الف) در يك سال خورشيد چند ژول انرژي به سوي زمين گسيل مي دارد؟
  ب) به كمك رابطه ي انيشتين بيان كنيد ساالنه چند گرم ازجرم خورشيد كاسته مي شود؟

  

)(گاز متان با فرمول  11 4CH ر اكسيژن گرم گاز متان د 320، ساده ترين آلكان و تركيب اصلي گاز طبيعي است. از سوختن
 كيلوژول انرژي آزاد مي شود. 17800كافي  

2mcEآ) اگر انرژي توليد شده در واكنش هاي هسته اي از رابطة    به دست آيد، حساب كنيد اين مقدار انرژي  )
C(شود؟ كيلوژول) در جريان واكنش هسته اي، از تبديل چند گرم ماده به انرژي ايجاد مي 17800 m / s83 10    ( 

ژول انرژي  247ب) حساب كنيد اين مقدار انرژي، چند گرم آهن را ذوب خواهد كرد؟ ( براي ذوب شدن يك گرم آهن، 
  نياز است.)

  

    عدداتمي و عدد جرمي  

 هاي زير كمتر است؟يك از گونهها در كدامها و پروتونتفاوت تعداد نوترون  1

F=                                   P=                                     Ca=                             Fe= 
 

Se   =                           N   =                                 Fe   =                       Mg   = 
 

O   = 
 

  

    ؟است. عدد اتمي اين عنصر چقدر است 11ها برابر با ها و پروتوناختالف شمار نوترون   A81در اتم   2

    چند الكترون وجود دارد؟  2A+هاست. در يون برابر شمار پروتون1,5ها شمار نوترون   A140در اتم   3

    چقدراست؟ Mاست. عدداتمي عنصر  24ها و الكترون ها برابر و اختالف شمار نوترون 120برابر   ، عدد جرمي 4M+در يون   4

    باشد، نماد شيميايي آن را بنويسيد. 32و پروتون برابر است. اگر عدد جرمي آن  تعداد نوترون Xدر اتم   5

    چيست؟ xباشد، نماد  55هاست. اگر عدد جرمي واحد بيشتر از پروتون5ها، تعداد نوترون xدر اتم   6

    باشد، نماد شيميايي آن را بنويسيد. 52الكترون دارد. اگر عدد جرمي آن  21ي به اندازه  3X+يون   7

يون را بنويسيد. تعداد ذرات زيراتمي  باشد، نماد شيميايي 16هاي آن الكترون دارد. اگر تعداد نوترون 18حدود   3X-يون   8
    رابيابيد.

   واحد باشد، نماد شيميايي آن را بنويسيد. 9ها، ها و پروتونالكترون دارد. اگر اختالف تعداد نوترون 28ي به اندازه  3X+يون   9

    بدست بياوريد.ها را ها و پروتونتعداد ذرات زيراتمي و همچنين اختالف تعداد نوترون  Seيون   10
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يابيد و نماد شيميايي نوترون دارد. مقادير عددجرمي، عدداتمي، و ديگر ذرات زيراتمي را ب 30الكترون و  26اتمي از آهن   11
 آن را بنويسيد.

  

    كنيد.آن را تعيين  باشد، تعداد ذرات زيراتمي  2و اختالف تعداد پروتون و نوترون آن برابر   56اگر عدد جرمي عنصري   12

    صر چند است؟است. عدد اتمي اين عن 7و تفاوت تعداد نوترون و تعداد الكترون آن  85عدد جرمي اتم عنصري برابر   13

    يد.ها را مشخص كنها و الكتروناختالف تعداد نوترون ،باشد 26و عدد اتمي آن  56اگرعدد جرمي عنصري   14

پروتون وجود داشته باشد تعداد نوترون هاي  18اكر در هسته ي اتم آن ٬است 40برابر با    Eعدد جرمي ايزوتوپي از عنصر  15
  آنرا تعيين ونماد اين عنصر را بنويسيد.

  

    چند است ؟ Mمي باشد عدد اتمي عنصر  14تفاوت نوترون با پروتون    M106 براي اتم   16

 براي هر عنصر، نماد آن عنصر را بنويسيد.  Zو  Aبا تعيين مقادير   17

  
  
  
  
  

  

هاي آن چقدر است؟ ن وجود داشته باشد، تعداد نوترونپروتو 35است، اگر در هسته اتم آن  80برابر با  Eجرمي ايزوتوپي از عنصرعدد  18
    نماد اين عنصر را بنويسيد.

19  

  )amuجرم  (  بار الكتريكي نسبي  نماد  نام ذره
       الكترون
  0073/1  +1   پروتون
    0   نوترون

 جدول زير را كامل كنيد.

  
  
  
  
  
  

  

X31و Y2دو ذره   20 3  تعداد الكترون و نوترون برابر دارند . عدد جرميY  .را محاسبه نماييد   

 براي اتم ها و يون هاي موجود، موارد خواسته شده را مشخص كنيد:             21

Z(عدد اتمي)  A(عدد جرمي)  e  N  P  اتم يا يون 

          +A7
3

  

          B58
28  

  

  

 Arآرگون      Mnمنگنز      Agنقره  
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          -2C127
52

               
  
  
  
  

  

    جرم اتمي ميانگينايزوتوپ و   

  هيد: دهاي داده شده پاسخ توجه به آن به پرسشدهد. با شكل مقابل ايزوتوپ هاي عنصر منيزيم را نشان مي  1
	

  باشند؟ ها داراي چند پروتون در هسته خود ميآ) هر يك از اين ايزوتوپ
	ها برابر است؟ها با تعداد پروتونب) در كدام ايزوتوپ تعداد نوترون

  تري است و چند نوترون دارد؟پ) كدام ايزوتوپ داراي تعداد نوترون بيش
شكل بگوييد تفاوت ايزوتوپ ت) با توجه ب صر در تعداد كدام ذره ريز اتمي  ه  هاي يك عن

	الكترون) است؟  –نوترون  –(پروتون 

  

  

 نمودار مقابل ايزوتوپ هاي عنصر نئون را با درصد فراواني هر كدام  2

  در طبيعت نشان مي دهد. 
   آ) كدام ايزوتوپ از همه پايدارتر است؟

  جرم كدام ايزوتوپ نزديك تر است؟ ب) جرم اتمي ميانگين نئون به
  پ) جرم اتمي ميانگين نئون را محاسبه كنيد. 

  
  
  

  

  

 با توجه به شكل زير مطلوبست :  3

  ها:آ)درصد فراواني ايزوتوپ
  ب) پايدارترين ايزوتوپ:

  فرمول الزامي است.)پ) جرم اتمي ميانگين :( نوشتن 
  

  

   با توجه به شكل زير كه ساختار هستة چهار اتم را نشان مي دهد، به پرسش ها پاسخ دهيد:   4
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 آ) كدام دو ذره مي توانند خواص شيميايي يكسان و خواص فيزيكي متفاوت داشته باشند؟ چرا؟

  ؟ب) كدام دو ذره مي توانند جرم برابر داشته باشند؟ چرا
  
  

5  
  

Liايزوتوپ  2ليتيم در طبيعت داراي 
Liو  6

  است كه درصد فراواني آنها  7
  در شكل نشان داده شده است. با انجام محاسبه جرم اتمي ميانگين ليتيم 

  را به دست آوريد. 
Li(راهنمايي: ايزوتوپ 

  ، ايزوتوپ پايدارتر ليتيم است.) 7

  

  را به دست آوريد؟ 17/11،% 13/10، % 7/78جرم اتمي  ميانگين منيزيم با ايزوتوپ هاو ترتيب فراواني مقابل :، %  6
    

  ) ايزوتوپ پرتوزا را تعريف كنيد.الف  7
E 11  نماد ايزوتوپ

4  D10
4 C9

4 A8 
4  

  مشخص كنيد چند تا ايزوتوپ هاي موجود در جدول باال پرتوزا و ناپايدار هستند؟ چرا ؟ ب) 
  

سال است. محاسبه كنيد پس از گذشت چندسال مقدار اين  2داريم كه نيمه عمر آن  Aگرم از راديوايزوتوپ فرضي 100  8
نيمه عمر يعني مدت زماني كه طول مي كشد تا مقدار يك ايزوتوپ به  :راهنماييرسد؟ (گرم مي 5/12ديوايزوتوپ به را

  .)نصف مقدار اوليه خود كاهش يابد
  

 اتم  تعداد  9

18 F19 
7 F20 
5 F21 

 براي سه ايزوتوپ فلوئور داده شده حساب كنيد:

  الف) درصد فراواني هر يك از ايزوتوپ ها؟
  ب) جرم اتمي ميانگين براي اتم فلوئور؟

  

  

Li7 عدد مربوط به 47ليتيم موجود در طبيعت  50اگر از هر   10
Li6 عدد مربوط به  3و  3

  باشد: 3
  الف) اوال درصد فراواني هر يك از ايزوتوپ هاي ليتيم را حساب كنيد. 

جرم اتمي  ،ي هريك از ايزوتوپ هاب) ثانيا با توجه به درصدهايي كه در باال به دست آورديد و عدد جرمي داده شده
  انگين ليتيم را حساب كنيد.مي

  

چهار ، 55با عدد جرمي  ترسبكداراي دو ايزوتوپ است كه فراواني ايزوتوپ  2/55 جرم اتمي ميانگينعنصري با   11
  را بيابيد . ترعدد جرمي ايزوتوپ سنگين،است . با انجام محاسبات  سنگين تربرابر ايزوتوپ 

  
  

p 9 

n 11 
p 7 

n 11 
p 9 

n 10 
p 8 

n 10 
 ت)(          (ب)                (پ)      (آ)                 
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  هيدروژن به سواالت پاسخ دهيد.با توجه به ايزوتوپ هاي اتم   12
  الف) با محاسبه مشخص كنيد كدام يك از ايزوتوپ ها ،راديو ايزوتوپ مي باشند؟

  ب) درصد فراواني هر ايزوتوپ در طبيعت نشانه چيست ؟
  و درصد فراواني 99%/99برابر H11پ ) اگر بدانيم درصد فراواني ايزوتوپ 

H21  است جرم اتمي ميانگين اتم هيدروژن را حساب كنيد.  % 01/0برابر  
  

  

 هيد:)را دريك نمونه طبيعي نشان مي دهد . با توجه به آن به سواالت زير پاسخ دBشكل زيرشمار تقريبي اتم هاي بور( 113

  آ) در صد فراواني هريك از ايزوتوپ هاي بور را حساب كنيد.
  آوريد.ب)جرم اتمي ميانگين ، بور را به دست 

  
  

  

باشد درصد 5/63مي باشد اگر جرم اتمي ميانگين اين عنصر برابر A (Cu = 65و   A (Cu) = 63مس داري دو ايزوتوپ(  14
    فراواني ايزوتوپ سبك را محاسبه كنيد.

 60برابر % در طبيعت است. اگر درصد فراواني ايزوتوپ سبك تر Ag48و ايزوتوپ  Ag 47 ايزوتوپ ايزوتوپ 2اتم نقره داراي   15
    ي ميانگين نقره را محاسبه كنيد. باشد جرم اتم

ها را است. جرم اتمي ميانگين كلر و درصد فراواني هر يك از ايزوتوپ  Clاتم  1و  Clاتم3اتم كلر،  4از هر   16
 محاسبه كنيد.

  

را حساب  Mgباشد، جرم اتمي ميانگين   Mgو يك اتم ديگر مربوط به   Mgاتم مربوط به  3اتم منيزيم،  4اگر از هر   17
    كنيد.

باشد كه نسبت فراواني آنها به  amu 6  ،amu 7  ،amu 8هاي اتمي اگر عنصري در طبيعت داراي سه ايزوتوپ با جرم  18
    است؟ amuاست. جرم اتمي اين عنصر چند  5و3و2ترتيب 

    است. درصد فراوني هر يك را بدست آوريد. amu 63,5معادل  Cu65و  Cu63جرم اتمي ميانگين دو ايزوتوپ   19

 amuو  amu 128هاي اتمي ايزوتوپ با جرم 2است. اگر اين عنصر داراي amu 128,8جرم اتمي ميانگين عنصري برابر   20
    باشد، نسبت فراواني ايزوتوپ سنگين به ايزوتوپ سبك چقدر است؟ 130

 Mاست. جرم اتمي ميانگين عنصر  %80در طبيعت برابر با  65است. فراواني ايزوتوپ  68و  65داراي دو ايزوتوپ  Mعنصر   21
    را تعيين كنيد.

يته است و در تهيه سيم ها و ابزار آالت انتقال برق فلز مس يكي از بهترين و ارزان ترين فلزهاي رساناي جريان الكتريس  22
است . اگر فراواني ايزوتوپ سنگين تر   amu63 amu , 65 كاربرد فراواني دارد. مس داراي دو ايزوتوپ با جرم هاي اتمي 

 خواهد بود؟  amuدرصد باشد، جرم اتمي ميانگين مس چند  5/27آن برابر 
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 هاي زير به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهيد. با توجه به شكل  23

 است؟ amuاست. ميانگين جرم اتمي آن چند Sb112و  Sb312آنتيموان داراي دو ايزوتوپ  آ)

 كداميك در اين دو ايزوتوپ با هم تفاوت دارند؟ چگالي،و واكنش پذيري از دو خاصيت  ب)
 هاي شيميايي به آنيون سه بار منفي تبديل مي شود. كدام عنصر در جدول زيردر واكنشپ) نيتروژن 

 تواند به آنيون سه بار منفي تبديل شود؟ چرا؟ توضيح دهيد.اي است، ميكه قسمتي از جدول دوره
   

  

Li6اتميجرم   24
Li7و  3

مي باشد. با توجه به اينكه جرم اتمي ميانگين  amu 0165/7و  amu 0151/6به ترتيب برابر   3
  مي باشد، درصد فراواني طبيعي اين دو ايزوتوپ را محاسبه كنيد. amu 941/6ليتيم برابر 

  

صد فراواني ايزوتوپ ، درباشد 5/63است اگر جرم اتمي ميانگين اين عنصر برابر   A65و  63Aداراي دو ايزوتوپ  Aعنصر  25
    سبك تررا محاسبه كنيد.

 :درست باشد A=2Z+3است هر گاه براي اين اتم رابطه  45برابرXعدد جرمي عنصر   26

  را بدست آوريد. Xآ)عدد اتمي عنصر 
  را بدست آوريد. Xهاي عنصر ب)تعداد الكترون و نوترون

  است؟ amuتقريبا چند  Xپ) جرم اتمي عنصر 

  

  را حساب كنيد. xبا توجه به شكل، جرم اتمي ميانگين عنصر   27
  
  
  
  

  

  دهيد.مي باشد؟ با ذكر دليل توضيح يا ، ي ترازو كدام يك از عناصردر روي كفه Xبا توجه به شكل، عنصر   28

  

  

  گيري متفاوت وجود دارند:هاي اندازهسه ترازو با دقت  29
   g 0/1گيري ): دقت اندازه1ترازوي (
   g 0/01گيري ): دقت اندازه2ترازوي (
   g 0/001گيري ): دقت اندازه3ترازوي (

  گيري كرد؟توان اندازهآ) جرم يك دانه از هر يك از مواد داده شده در جدول را با كدام ترازو مي
  ترازو  جرم يك عدد (گرم)  ماده

  

Sb121 

Sb123 
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  ..........  4A 5/4كاغذ 
  ..........  056/0  عدس
  ..........  022/0  برنج
  ..........  002/0  خاكشير

ر را بايد شمارش گيري جرم خاكشير استفاده كنيم حداقل چند دانه خاكشي) براي اندازه2ب) اگر بخواهيم از ترازوي (
  كنيم؟

نام   30
 عنصر

نماد 
  شيميايي

جرم اتمي 
  ميانگين

يكاي جرم اتمي 
  ميانگين

جرم 
  مولي

يكاي جرم 
  مولي

  ............  ............  ............  99/22  ...........  سديم

  جدول زير را كامل كنيد.
  
  
  
  

  

 در هر مورد علت را بيان كنيد.  31

  برند.ها به كار ميآ) دانشمندان مقياس جرم نسبي را براي تعيين جرم اتم
  ب) جرم اتمي يك عنصر تقريباً برابر با عدد جرمي آن است.

 توانند آنيوني با بار الكتريكي يكسان تشكيل دهند.) هر دو مي) و كلر (پ) فلوئور (

  

32 

Mg24 Mg26  N14  N16  ايزوتوپ  
  درصد فراواني  3/0  7/99  25  75

است؟ (عدد جرمي  amu چند)هاي جدول زير، حساب كنيد جرم تركيب حاصل ازمنيزيم ونيتروژن (با توجه به داده
  در نظر بگيريد.)  amuرا برابر جرم اتمي با يكاي

  
  

  
  
  
  
  

  

  را به دست آوريد.   Aميانگين عنصر فرضيبا توجه به شكل، جرم اتمي   33
  
  
  

  

Xaو  Xaداراي سه ايزوتوپ  X اتم  34 2  وXa 4  است. اگر جرم اتمي  40و  30و  30است كه درصد فراواني آنها به ترتيب
  چقدر است؟ aباشد، مقدار  amu  2/24ميانگين اين عنصر برابر

  

    استوكيومتري  

 )C=12 gr/mol, O=16 gr/mol( جرم مولكولي تركيبات زير را محاسبه كنيد.   1

 Al2(SO4)3 ,  Al2(PO4)3 ,  LiCl ,  BaSO4,  (NH4)2SO4 ,  K2O  
  N

2
O ,  N O

2
 ,  Fe

2
O

3
,  (N H

4
)

2
CO

3
 ,  Mg(OH )

2
 ,  Li

2
SO

4
 ,  N H

4
OH 
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Aبا توجه به داده هاي جدول زير، جرم مولي تركيب  2 X2  جرمي را برابر جرم اتمي در نظر بگيريد)را بدست آوريد.(عدد  3

 A45 A47  X35 X 37 ايزوتوپ
   80 20 90 10  درصدفراواني

  
  
  
  

ار، ابتدا جرم يك كتن شن را بشمارد. براي اين  10هاي شن در يك كاميون حاوي گيرد تعداد دانهدانش آموزي تصميم مي  3
    قريباً چقدر است؟تهاي شن در كاميون گيرد. تعداددانهگرم اندازه مي 350دانه شن) را حدود  70بيل پر از شن (حاوي 

   )N=14 gr/molگرم اتم نيتروژن چند مول و چندذره است؟ ( 28هر   4

    )Fe=56 gr/molگرم وجود دارد؟(0,2در  Fe وجود دارد؟ ب)چه تعداد اتم آهن Feمول  0,2الف)چه تعداد اتم آهن در   5

    )=gr/mol 12Cگرم كربن شامل چندمول و چنداتم است؟ ( 24مقدار   6

    )=gr/mol 64Cuاتم مس، چند مول و چند گرم مس دارد؟ ( 9,03× 2010  7

    )=gr/mol 16gr/mol, O= 12Cچند گرم است؟ ( 2COمولكول  3,01×2010  8

    )=gr/mol 35.5Clباشد؟ (مي 2Cl، شامل چه تعداد مولكول 2Clگرم گاز  284  9

   )N=14 gr/molگرم اتم نيتروژن چند مول و چندذره است؟ ( 28هر   10

    )Fe=56 gr/molگرم وجود دارد؟(0,2در  Fe وجود دارد؟ ب)چه تعداد اتم آهن Feمول  0,2الف)چه تعداد اتم آهن در   11

    )=gr/mol 12Cگرم كربن شامل چندمول و چنداتم است؟ ( 24مقدار   12

  )g64 = mol Cu1(گرم وزن دارد، اين قطعه مس چند مول مس است؟  320آ) يك ظرف مسي كوچك   13
  )g44= 2mol CO1(وجود دارد؟  2CO) چند مولكول 2COمول گاز كربن دي اكسيد ( 01/0ب) در 

  )g56 = mol Fe1(گرم جرم داشته باشد، در اين قطعه آهن چند اتم آهن وجود دارد؟  8/44پ) اگر يك ميخ آهني 
  

1/204آ) حساب كنيد   14    )g65 = mol Zn1(روي است ؟گرم روي ، چند  اتم10
1/5ب)  10   مس است؟  چند اتممس ، شامل  مول	

  

  ) شامل  چند گرم و چند اتم است؟Naمول فلز سديم (5/0 -آ   15
    بدست آوريد. 4SO2Hجرم مولي  –ب 

  : گرم گرافيت خالص محاسبه كنيد 28/0است در    گرافيت دگر شكلي از كربن   16
  آ) چند مول كربن وجود دارد؟
  ب) چند اتم كربن وجود دارد؟

  

    : با استفاده از عامل تبديل مناسبگرم باشد.  18گرم آب وجود دارد. اگرجرم يك مول آب برابر  162آ) در يك ليوان   17
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  آب وجود دارد ؟ چند مول محاسبه كنيد در اين ليوان الف) 
  آب را خورده ايم ؟  چند مولكولمول از آب ليوان را بخوريم. محاسبه كنيد  3ب) اگر 

  را محاسبه كنيد.PO3Ca)4(2پ) جرم مولي  
    ) mol/g80 = 3SO) داراي چند اتم اكسيژن است؟  (  3SOگرم گوگرد تري اكسيد ( 16  18
    ب) چند مولكول است؟ آ) چند مول است؟   : g/mol 16  با جرم مولي 4CH  گرم48  19
 با استفاده از كسر تبديل مناسب محاسبه كنيد.  20

 g52mol Cr =  1                                                          اتم كروم معادل چند گرم مي باشد؟  3,01×2010الف) 

  g16mol O = 1g               1mol H =  1                                        معادل چند مول است؟  O2Hگرم  3,6ب) 
  

  ) Cu=63.5 gr/molگرم وجود دارد؟ (0,2در  Cu الف) چه تعداد اتم مس  21
    ي مس چه رنگي است؟ب) رنگ شعله

 Al=27gr/mol , S=32gr/mol            .هاي تبديل به سواالت پاسخ دهيدبا استفاده از جرم مولي داده شده و عامل  22

 مول آلومينيم چند گرم جرم دارد؟36/0الف) 

  گرم گوگرد چند مول گوگرد است؟50ب) 
  

  هاي موجود در چندگرم آب برابر است؟) باتعداد اتم 4SO2Hگرم سولفوريك اسيد ( 6/19تعداد اتمهاي موجوددر  -الف  23
 )H=1  ,   O = 16  ,  S = 32 (گرم بر مول 

ها بيشتر از است. درهسته اتم چندپروتون وجود دارد؟ (تعدادنوترون 5ها برابر ها و نوتروناختالف تعداد پروتون A55دراتم عنصر  -ب 
  ها است.)پروتون

  

 : گرم ايزوتوپ اتم 13 با محاسبه نشان دهيد  24

  دارد؟پ) چند نوترون  ب) چند اتم دارد؟ آ) چند مول است؟
  

    وجود دارد؟ H اتم ،  OH5H2C در چند گرم اتانول    25
  را بدست  بياوريد.  m گرم  باشد ،  23برابر  مولكول  از اكسيدي به فرمول  اگر جرم   26

 )( 
  

و  (اكسيژن) برابر است؟ (  هاي موجود در چند گرم اتمگرم گاز هليم با تعداد  0,23هاي موجود در تعداد اتم  27
  (    

كشد تا عدد آووگادرو را اگر يك كامپيوتر پيشرفته در هر ساعت يك ميليارد عدد بشمارد، تقريبا چند سال طول مي  28
    بشمارد؟ 

مول گوگرد  4هاي ترازوي زير گرم بر مول است. اگر در يكي از كفه 56و  32به ترتيب  (Fe)و آهن  (S)جرم مولي گوگرد   29
    ها تراز باشند؟باشد، حساب كنيد در كفه ديگر چند مول آهن بايد قرار گيرد تا كفه
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 )g 32 = mol S 1شود. (مشاهده مي هاي گوگرد در طبيعت به صورت مولكول  30

  چقدر است؟ آ) جرم مولي 
  وجود دارد؟  S اتم، چند  ب) در يك مول مولكول 

  

 ها در يك گرم آهن بيشتر است يا يك گرم آلومينيم؟ با محاسبه نشان دهيد.تعداد اتم  31

    گرم بر مول است) 27و جرم مولي آلومينيم  56(جرم مولي آهن 

هاي هاي زير را انجام داده است. او در محاسبه) محاسبهCrاتم كروم ( آموزي براي محاسبه جرم دانش  32
  خود، دو اشتباه دارد. 

  آ ) اين اشتباهات را پيدا كنيد.
  (mol Cr=52 g 1)هاي درست را بنويسيد. ب) محاسبه

  

    )g 31= mol P 1چقدر است؟  ( n گرم باشد، مقدار 62برابر  nP مولكول اگر جرم   33
گرم بر مول  213رود. اگر جرم مولي اين ماده برابر با به عنوان يك ماده منفجره به كار مي )(نيتروگليسيرين   34

   را به دست آوريد. در فرمول اين ماده  xباشد، عدد
 

  

    نشرنور و مدل اتمي  

    نور خورشيد را به ترتيب افزايش طول موج از راست به چپ مرتب كنيد.ي طيف الكترومغناطيس اجزاي سازنده  1
  به سؤاالت زير پاسخ دهيد.  2

 نانومتر در طيف نشري خطي هيدروژن حاصل كدام انتقال الكتروني است؟ 434آ) طول موج 

  ب) انرژي ريزموج ها بيشتر است يا پرتوهاي فرو سرخ؟
  پ) رنگ شعله ليتيم و تركيبات آن چيست؟

  ؟ 5 → 3بلندتر است يا انتقال     3 → 1ت) طول موح حاصل از انتقال الكتروني 

  

هاي و يا وايه 656، 486، 410جدول زير مربوط به طيف نشري خطي هيدروژن است. هريك از جاهاي خالي را با اعداد   3
 مناسب جايگزين كنيد.
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  رنگ  طول موج انتقال
2n= →3n=   ..........  .......... 
.....n= →۵n= 434  .......... 
2n= →4n= .......... .......... 
.....n= →6n= .......... بنفش 

  

4  
شكل روبرو مربوط به نمايش بخش مرئي ظيف نشري خطي اتم هيدروژن و علت 

 ايجاد آن است.

 به ترتيب نورآبي رنگ و نور قرمزرنگ است؟ a,b,c,dالف) كداميك از موارد 

  ؟ aبيشتر است يا نور  bب) انرژي نور 
  ج) اين شكل با كدام مدل اتمي قابل توجيه است؟

  د) خطوط قرمز رنگ در اين طيف ناشي از كدام انتقال است؟
  شود؟ه) در اين طيف، كدام خط رنگي بيشتر منحرف مي

  

  

  ) :Cبه  Bيا  Bبه  Aها (از تبديلشكل روبرو، مربوط به جذب و نشر انرژي توسط يك الكترون است. در كدام يك   5
 الف) انرژي جذب شده است ؟

  شود؟ب) در كدام يك انرژي به صورت نور منتشر مي
  دهد؟ج) كدام قسمت اين نمودار حالت برانگيخته را براي الكترون نشان مي

  
  

  

  با توجه به شكل مقابل:  6
  ) ؟4) يا (3برانگيختگي اتم مي شود (آ) كدام انتقال الكترون باعث 

  )؟ چرا؟ توضيح2) يا (1ب) انرژي كدام پرتو كمتر است (
  
  

  

7  
اي از يك ظرف سفالي پيدا كردند. آنها براي يافتن نوع عنصرهاي فلزي آن به آزمايشگاه پژوهشگران در حفاري يك شهر قديمي، تكه

دهد. با گرفتند. شكل زير طيف نشري خطي اين سفال و چندعنصر فلزي را نشان ميشيمي مراجعه كردند و از اين نمونه طيف نشري 
  هاي داده شده مشخص كنيد چه فلزاتي در اين سفال وجود دارد؟توجه به طيف

  

)٢( )١( 

)٤(

)٣(
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  الف) مس و كروم
  ب) مس و جيوه

  ج) كلسيم و كروم

  

  

  

8  
  هاي زير، با مدل اتمي بور مطابقت دارد؟يك از شكلكدام

 
  

  
  
 

  

    هيد.كدام است؟ چرا؟ توضيح د X عنصر  گروهو  دورهرا نشان مي دهد.  Xشكل زير برشي از اتم   9
   
 
  
 

  
  

  

دهد. پرتوي ............. داراي انرژي كمتري است و اگر اين دو پرتو را به نور هاي متفاوت را نشان ميشكل مقابل دو پرتو نور با طول موج  10
 نارنجي نسبت دهيم پرتوي ............. متعلق به نورنارنجي است.آبي و 

  
  
  
  

  

n = 4 

16 e 
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  با توجه به شكل پاسخ دهيد.  11
  بلندترين طول موج مربوط به كدام فركانس است ؟) الف

  ب) بيشترين انرژي مربوط به كدام فركانس است ؟
مربوط به هر  هاي سرخ و بنفش و زرد باشد فركانسپ) اگر اين پرتوها مربوط به رنگ

  رنگ را مشخص كنيد.
    

  

  

  با توجه به طيف نشري خطي به سواالت پاسخ دهيد.  12
  آ)چرا هر اتم طيف نشري خطي منحصر بفردي دارد؟

  گيرد؟قرار مي مرئيب) با توجه به شكل مقابل كدام انتقال در محدوده نور
  اتمي است؟ مدلپ)شكل مقابل نشان دهنده كدام 

  

  

  با توجه به شكل مقابل:  13
  

  آ) كدام انتقال همراه با جذب انرژي است؟
  ب) انرژي نشر شده  كدام انتقال بيشتر است؟

  پ) طيف نشري كداميك طول موج بلندتري دارد؟ چرا؟
  

  

 توجه به شكل زير به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهيد.      14

الكترون در الية باالتري قرار  ........... ناميده مي شود هر چهعدد كوانتومي ......... nآ) 
  گيرد انرژي آن ............... است.

.............. بدهيد، ب) هنگامي كه به اتم هاي گازي يك عنصر انرژي به صورت ............... يا 
  .................... است.  bنسبت به انرژي جذبي aشوند انرژي جذبيرانگيخته ميها بالكترون

ج) چگونه با استفاده از طيف نشري خطي مي توان به ساختار اليه اي اتم پي برد؟شرح 
  دهيد

  

 با توجه به شكل روبه رو كه طيف نشري خطي عنصري را در ناحية مرئي نشان مي دهد  15

كدام رنگ را نشان  4تا 1ز پرتوهاي و شامل رنگ هاي زرد،قرمز،بنفش وسبز است هر يك ا 
 مي دهند؟

   براي انتخاب خود دليل بياوريد.
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  با توجه به شكل مقابل پاسخ مناسب دهيد.  16

  
  
  
 
  
  
  
  

  آ) اين شكل بر اساس كدام مدل اتمي رسم شده است؟
  انتقال هاي الكتروني فوق در محدودة فرابنفش است؟ب) كدام يك از 

  ج) هريك از طول موج هاي زير مربوط به كدام انتقال الكتروني فوق است؟براي انتخاب خود دليل بياوريد. 
  656  - 410 – 434 – 486: (nm)طول موج ها

  

  

 نانومتر نشر مي نمايد.  486در اتم برانگيخته ي هيدروژن وقتي الكترون از اليه ي چهارم به دوم برگشت مي كند نوري با طول موج   17

  دهد؟ چرا؟اگر الكترون از اليه ي پنجم به دوم برگشت كند، نور نشر شده كدام طول را نشان مي
  434ب)                    656الف) 

  

 :شكل زير طيف نشري خطي اتم هيدروژن را نشان مي دهد  18

  )، با بيشترين مصرف انرژي همراه است ؟ چرا ؟ a ,b,c,dكدام انتقال( –آ 
  طول موج نشر شده در كدام انتقال از همه بيشتر است ؟چرا؟  –ب   
  
  
  
  
  
  

  

 مقابل به سئواالت پاسخ دهيد. با توجه به شكل  19

  
  الف) كدام يك حالت برانگيخته در اتم هيدروژن را نشان مي دهد؟      

  ب) در كدام حالت نشر نور كمترين طول موج را دارد؟               
  پ) در كدام حالت نور قرمز رنگ توليد مي شود ؟                    

        مي شود؟ت) در كدام حالت نور آبي رنگ توليد 

  

2 1 7 6 5 4   3 
1p 
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    وآرايش الكتروني جدول تناوبي   

1  
  آرگون  آلومينيم  كربن نام عنصر  

    3    شماره دوره
      14  شماره گروه
  36      عدد اتمي

  اي عنصرها، جدول زير را كامل كنيد.به كمك جدول دوره
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    نشان داده است. آيا اين نماد درست است؟ چرا؟ COاي را به صورت آموزي نماد شيميايي عنصر كبالت جدول دورهدانش  2
  ها پاسخ دهيد.اي به پرسشبا توجه به جدول دوره  3

  آ) معيار سازماندهي عنصرها در جدول چيست؟
  ب) جدول داراي چند گروه و چند دوره است؟

  چند عنصر دارند؟ 4و  3هاي پ) هر يك از دوره
  اند؟(تناوبي) عنصرها ناميدهاي ت) به چه علت اين جدول را جدول دوره

  

  اي، عنصر گوگرد قرار دارد. اطالعات شيميايي اين عنصر به صورت زير است:جدول دوره 16در خانه شماره   4
  

  
  

  هر يك از اين اطالعات بيانگر چيست؟

  

 با توجه به جدول دوره اي داده شده، به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.  5

 
  بنويسيد. Aآ) يك هم گروه براي عنصر 
  بنويسيد. Bب) يك هم دوره براي عنصر

) ؟ دليل پاسخ خود را Mيا  Lتواند چنين آنيوني داشته باشد؟(توليد كند،كدام عنصر مي C -بتواند آنيون  Cپ) اگرعنصر 
  بنويسيد.

  

16 

S   

  گوگرد
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6  
Li Be B C 

Na MgAl Si 

هاي زير اي عنصرهاست، به پرسشدورهبا توجه به جدول زير كه بخشي از جدول 
 پاسخ دهيد:

  هم دوره است يا هم گروه؟ چرا؟ Mgبا  Siآ) 
  ؟ Cبيشتر است يا  Beب) عدد اتمي 

 توليد كنند؟ چرا؟ 1+توانند يون مي Mgيا  Liدر تركيبات شركت كند، كدام عنصر  Na+بتواند به صورت يون  Naپ) اگر 

  

  ها پاسخ دهيد:عنصرها به پرسشاي با توجه به جدول دوره  7
  است. نام و نماد شيميايي اين عنصر را بنويسيد. Beو هم گروه عنصر  Brدوره آ) عنصري هم

 كند. كدام يك از عنصرهاي زير رفتاري مشابه سديم دارند؟ چرا؟دهد و گاز هيدروژن آزاد ميبا آب سرد واكنش مي Naب) 
  K)ج                     Clب)                     Alالف)

  

 .كنيد تعيين نظر مورد عنصر هر براي زير را موارد شكل، در عنصرها ايدوره جدول از استفاده با  8

  
   فسفر عنصر گروه آ) شماره

 آهن عنصر دوره ب) شماره

 اكسيژن عنصر اتمي پ) عدد

  

  .دهيد پاسخ زير هاي سوال به تناوبي جدول با ارتباط در   9

  
   .كنيد مشخص را واسطه فلزهاي دسته و p اصلي، عناصر دسته  فلزهاي ي دسته عنصرهاي شكل روي در  الف)

  نجيب را مشخص نماييد. گازهاي النتانيدها، آكتينيدها و شكل روي ب) در
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    اي جاي داشته باشد؟ چرا؟در يك مكان از جدول دوره تواند با اتم مي Aالكترون است. آيا اتم  10داراي    10
 آ) كداميك از انتقال هاي زير با جذب انرژي همراه است ؟ چرا ؟  11

  ) n=5           n=3ياانتقال الكترون از  n=2            n=6(انتقال الكترون از 
  ) d3 – p4 – s4ب) كدام زير اليه انرژي بيشتري دارد؟ ( 

  

   را بنويسيد.  Fe26+3و   Fe26+2آرايش الكتروني   12
    را بنويسيد.  S16-2و   Cu29+آرايش الكتروني   13
    شود. عدد اتمي و آرايش الكتروني و موقعيت آن در جدول تناوبي را بنويسيد.ختم مي 4d3به  X 3+آرايش الكتروني   14
    آرايش الكتروني و موقعيت آن در جدول تناوبي را بنويسيد. شود. عدد اتمي وختم مي 6p3به  X 3-آرايش الكتروني   15
    شود. عدد اتمي و آرايش الكتروني و موقعيت آن در جدول تناوبي را بنويسيد.ختم مي 4d3به  X 2+آرايش الكتروني   16
    تناوبي را بنويسيد.شود. عدد اتمي و آرايش الكتروني و موقعيت آن در جدول ختم مي 7d3به  X 3+آرايش الكتروني   17
    را پيدا كنيد. Xو عدد اتمي عنصر   e ،p ،nختم شود تعداد  6p2به  2X+اگر آرايش يون   18
 شود. با توجه به آن به سواالت زير پاسخ دهيد. ختم مي 5d3به  X 4+آرايش الكتروني عنصر    19

  الف) عدد اتمي آن چقدر است؟
  ب) آرايش الكتروني آن را بنويسيد.

  آرايش الكتروني فشرده آن را بنويسيد. ج)
  د) موقعيت آن در جدول تناوبي را مشخص كنيد.

  ي عناصر است؟ه) عنصر مورد نظر جزء كدام خانواده
  ي ظرفيت آن را مشخص كنيد.و) اليه

  

  شود.ختم مي 7d3 2s4آرايش الكتروني عنصري به   20
  الف) عدد اتمي اين عنصر چند است؟

  كدام دوره و گروه جدول تناوبي عنصرها تعلق دارد؟ب) اين عنصر به 
  ) از عنصرهاست؟s,p,d,fج) اين عنصر جزء كدام دسته (

  

21     

  

  با توجه به شكل هاي روبرو به سواالت پاسخ دهيد.-1
  تعداد الكترون ها  را در هرشكل مشخص كنيد .الف ) 

  بنويسيد . Zو  Aنماد هرعنصر را با تعيين  ت )
  عنصر واكنش پذيري كمتري دارد ؟ چرا؟ كدامب ) 

  را نوشته و موارد زير را براي آن تعيين كنيد:  Co27آرايش الكتروني اتم  -2
  پ) تعداد زيراليه دو الكتروني: ب) تعداد زير اليه :                       آ) تعداد اليه :                     

  ث) تعداد الكترون هاي اليه ظرفيت :                             ت) تعداد الكترونهاي اليه سوم :                 

  



  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
  ي كل  آموزش و پرورش استان آذربايجان غربياداره

  غربي گروه شيمي استان آذربايجان

  96-97سال تحصيلي  بانك سؤاالت امتحاني
  عنوان درس: شيمي دهم

  : كيهان و الفباي هستيفصل اول

 

30 

 

  لكتروني :ح) تعداد اوربيتال تك ا ج) شماره تناوب :                         چ) شماره گروه :                 
  

  .   تناوب و شماره گروه و آرايش الكترون نقطه اي هر عنصر را تعيين كنيدبا نوشتن آرايش الكتروني، شماره   22
Cl17ايش::                                                  تناوب:      گروه:                ار  
As33                                                 :                :ش:ارايتناوب:      گروه  

  

  

  :به سؤاالت زير پاسخ دهيد   Cu29 در مورد  عنصر   23
  ي آن را رسم كنيد. آ ) آرايش الكتروني گسترده
  ي آن را رسم كنيد.ب) آرايش الكتروني فشرده

  ) را مشخص كنيد.s‐p‐dي آن (پ) گروه، دوره و دسته

  

  Ga31 :                                                                       هاي زير را بنويسيد:                         آرايش الكتروني اتم  24
: Mo42 

  

  

  را به صورت فشرده رسم نماييد) Ca( آرايش الكتروني گونه هاي زير را رسم  نماييد  25
Cr 24          ،N7           Ca20 

  را بنويسيد؟ Nدوره و گروه  –آ 
  را مشخص كنيد؟ Crاليه و الكترون ظرفيت  –ب 
  در شرايط مناسب به چه يون پايداري تبديل مي شود؟ Ca–پ 
  

  

 به سؤاالت زير پاسخ دهيد :  26

  ي اشغال شده وجود دارد؟اليهچند زير ي پر شده واليهچند زير P15آ ) در اتم عنصر 
  ؟وجود دارد L  =1 چند الكترون با  Ti22 ب ) در اتم عنصر 

  

 به صورت فشرده بنويسيد. As33آرايش الكتروني   27

  موقعيت اين عنصر را در جدول تناوبي مشخص كنيد. )الف
  اين عنصر متعلق به كدام دسته از عناصر جدول تناوبي است؟ )ب

  

 به صورت فشرده بنويسيد. Cr24آرايش الكتروني   28

  عنصر را در جدول تناوبي مشخص كنيد.الف) موقعيت اين 
  ب) اين عنصر متعلق به كدام دسته از عناصر جدول تناوبي است؟

  

 با توجه به آرايش هاي الكتروني داده شده به سواالت پاسخ دهيد .  29
25s 10Kr] 4d36B: [                                             64p 24s10 Ar] 3d18A:[  

14p 24s 10Ar] 3d18D: [                                                  13p 2Ne] 3s10C: [ 

 الف) كدام دو عنصر در يك گروهند؟ 

  )   f يا  s  ،p  ،dجزو عناصر كدام دسته است؟ (  Bب) عنصر 
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  را تعيين كنيد .  Aپ) گروه و دوره عنصر 
  تمايل به تشكيل كاتيون دارد يا آنيون ؟ Cت) عنصر 

30  
 با توجه به آرايش هاي الكتروني عناصر زير به پرسش هاي مربوطه پاسخ دهيد.

P51Zn       30F       9Ne       10Al         13Br      35O        8Ca        20Na      11Cr       24 
 چرا؟ها تمايل دارند ضمن شركت در تشكيل تركيبات يوني، به كاتيون تبديل شوند؟ آ) كدام اتم

  ها تمايل دارند ضمن شركت در تشكيل تركيبات يوني، به آنيون تبديل شوند؟ چرا؟ب) كدام اتم
  هاي شيميايي ندارند؟ چرا؟ها در شرايط معمولي تمايلي به شركت در واكنشج) كدام اتم
ر مربوط به هر يك از اين هاي پايداشوند؟ آرايش الكتروني يونها ضمن تبديل شدن به يون پايدار اكتت نميد) كدام اتم

  ها را بنويسيد.اتم
  شود؟ چرا؟پذيرترين نافلز محسوب ميپذيرترين اتم و كدام اتم واكنشه) كدام اتم، واكنش

  

 اند؟تايي پايدار) رسيدههاي زير، مشخص كنيد كه كداميك به آرايش اكتت(هشتبا توجه به آرايش الكتروني يون  31
+3Cr24     3+Fe26       -3N7      -Br35     2+Zn30     +K19       -2S16      3+Sc21 

  

   تواند وجود داشته باشد؟ها مياست. اين الكترون در كدام يك زيراليه 3عددكوانتومي اصلي الكتروني   32
    ي پنجم يك اتم حداكثر ظرفيت پذيرش چند الكترون را خواهد داشت؟زيراليه  33
:                           آرايش الكتروني اتم هاي باريم و يد به شما داده شده است ؛ باتوجه به آن :   )1  34 6 

 : 4 	5 	5 
 تبدل مي شوند ؟ يون هايي آ ) پيش بيني كنيد كه هريك از اتم هاي باريم و يد در شرايط مناسب به چه 

  حاصل از واكنش باريم با يد را بنويسيد ؟ تركيب يوني ب ) فرمول شيميايي 
هاي تركيب يوني حاصل از واكنش اتمفرمول شيميايي و  نام، روند تشكيلها، نقطه اي اتم –) بااستفاده از آرايش الكترون 2

يا		   رامشخص كنيد؟ 		
  

  

  كنيد. نوشتن آرايش الكتروني الزامي نيست.گروه، عدداتمي و عددجرمي موارد زير را پيدا ، شماره دوره  35
 )    36  =n   , 29  =e(   Xالف) عنصر 

  )  119و   كل ذرات =    74( مجموع ذرات باردار =    Bب) عنصر 
  

 مي باشد. يك عنصر به صورت  dآرايش الكتروني آخرين زير اليه   36

  است؟ f يا و s، p،  dآ) اين عنصر جزو كدام دسته 
  اين عنصر چند الكترون دارد؟ چرا؟ توضيح دهيد. ب)
   (a   23                      (b 24             (c                25                           (d  هر دو گزينهc  و b .مي توانند صحيح باشند  

  

As33آرايش الكتروني  37
  فشرده نوشته و به سؤاالت زير پاسخ دهيد.رابه دو صورت گسترده و  

Lآ) چند الكترون در اين عنصر با     وجود دارد؟  1
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  ب) چند الكترون در اليه چهارم اين عنصر وجود دارد؟
  پ) اليه ظرفيت اين عنصر شامل كدام زير اليه(ها) است؟
  ت) اين عنصر در كدام گروه از جدول دوره اي قرار دارد؟

 را به صورت گسترده بنويسيد و به سواالت زير پاسخ دهيد : Ga 31آرايش الكتروني   38

  دارد ؟L=0 آ) چند الكترون در اين عنصر با  
  در اين عنصر وجود دارد ؟ n=2ب) چند الكترون در 

  پ) چند زير اليه از الكترون پر شده است ؟
  ت) اليه ظرفيت اين عنصر شامل كدام زير اليه ها است ؟

  

 :به سواالت زير پاسخ دهيد  39

 را رسم نماييد.  3BFآرايش الكترون نقطه اي –آ

 را بنويسيد.آيا اين عنصرپرتوزا است؟ 3Au19779+تعداد الكترون پروتون و نوترون  -ب

  است؟ amuمي باشد جرم اتمي ميانگين بور برابر چند  B11و بقيه  B10اتم بوريك اتم آن  5از –پ

  

    آن كدام است ؟ عدداتميقرار دارد ،  هفتمو گروه چهارم در دوره  عنصر   40
هاي الية سوم آن را به اتم عنصري در الية چهارم خود يك الكترون دارد،كدام يك از اعداد زيرمي تواند تعدادالكترون  41

    ) با رسم آرايش الكتروني، دليل انتخاب خود را شرح دهيد. 10يا  13درستي نشان دهد؟ (

 .به سوال هاي زير پاسخ دهيد  42

آ) جمله ي عمومي زير حداكثر الكترون هاي موجود در زيراليه ها را نشان مي دهد ،با توجه به آن تعيين كنيد زير اليه 
  2l+4=laچهارم يك اتم،ظرفيت پذيرش حداكثر چند الكترون را دارد؟   

ظرفيت پذيرش  ب نشان مي دهد،الية پنجم ب) اعداد زير حداكثر ظرفيت اليه هاي الكتروني را به ترتي
  2و  8و  18و 32.......... و                                           حداكثر چند الكترون را دارد؟                                     

  است.  L=...............ين زير الية آن  ج) الية چهارم شامل ....................... زير اليه است و آخر

  

هاي الية ظرفيت آن برابر با گيرد و تعداد الكترونقرار مي =1Lورة چهارم كه آخرين الكترون آن در عنصري از د  43
  است :  5

  آ) آرايش الكتروني آن را رسم كنيد.
  از الكترون اشغال شده است؟ =0Lب)در اتم آن عنصر چند زير اليه با  

  

  شكل زير برشي از اتم يك عنصر را نشان مي دهد،با توجه به آن به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهيد.  44
  آ) آرايش الكتروني اتم فوق را نوشته و مشخص كنيد جزءكدام 

  )s,p,d,fدسته از عنصرها است؟(
  شده است؟ ب) در اتم اين عنصر چند اليه و چند زير اليه به طور كامل از الكترون پر

  ج) موقعيت آن را در جدول دوره اي عنصرها مشخص كنيد.
  

  

   آيا آرايش الكتروني فشرده زير صحيح است ؟ در صورت نادرست بودن ، درست آن را نوشته و به سواالت پاسخ دهيد ؟ 45

6e
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  24s  9 3d]    : [ A  

 آ) اليه ظرفيت آن را مشخص كنيد ؟

  آن را مشخص كنيد ؟ ب) دوره ، بلوك و گروه
  جدول زير را كامل كنيد.  46

  نماد زير اليه  عدد كوانتومي فرعي  تعداد زير اليه  عدد كوانتومي اصلي
?  1 ?  1S 

n=3 ?  L=0 
L=? 
L=? 

?  
? 

3d   

  
  
  
  
  
  

  

 ) پاسخ دهيد : A 24  ،B 8  ،C 11با توجه به عناصر (   47

  را بنويسيد . Aآ) آرايش الكتروني عنصر 
  را در جدول تناوبي مشخص كنيد . Bب) دوره و گروه عنصر 

  به كدام دسته از عناصر جدول تناوبي تعلق دارد ؟ Cپ) عنصر 
  ت) كداميك از اين عناصر يك نافلز است ؟

  وجود دارد ؟ L=0چند زير اليه با  Cث) در عنصر 

  

  به سواالت زير پاسخ دهيد.  48
آنها در حال پر  Sآ) عنصر هاي كدام گروه از جدول دوره اي عنصر ها زير اليه 

  شدن است ؟
ب) آيا طول موج منتشر شده مربوط به خطوط طيفي اتم هيدروژن در ناحيه 

  مرئي است ؟
  

  

 جدول زير را كامل كنيد.    49

  lمقدار مجاز   نماد زير اليه   حداكثر شمار الكترون 
 0  

 p   
10    

 f     

  
  
  
  
  
  
  

  
  N7Ar  , 18C  , 6Be  , 4  هاي رسم شده : آرايش الكتروني الكتروني نوشتاري عنصرهاي زير را رسم كنيد و با توجه به آرايش  50

 آ) كدام عنصردر گروه دوم جدول دوره اي قرار دارند؟ چرا؟ 

  ب) كدام عنصرها بيشترين شمار الكترون فرد در اليه ظرفيت خود دارند؟ 
  پ) كدام عنصر جزو گازهاي نجيب است؟  
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 انتومي زير باشد:با اعداد كو. اگر آخرين الكترون اين اتم باشدظرفيت خود ميي الكترون دراليه 7داراي      Xاتم   51

n = 3     ,       L=1 
 را بنويسيد. Xآرايش الكتروني نوشتاري اتم  آ)

  مي رسد؟ نام گاز نجيب را بنويسيد.ب) آرايش يون پايدار آن به كدام گاز نجيب 
  .) شركت كند فرمول شيميايي تركيب حاصل را بنويسيد Ca20در پيوند با اتم كلسيم ( Xپ) اگر اتم 

  

 كنيد. كامل را زير جدول  52

  هاي ظرفيت الكترون تعداد  ظرفيت اليه شماره  فشرده الكتروني آرايش  عنصر نماد  عنصر نام

         منيزيم

          ژرمانيم

          اسكانديم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 با توجه به شكل روبه رو كه برشي از اتم يك عنصر را نشان مي دهد به سواالت زير پاسخ دهيد.   53

 آ) اين عنصر متعلق به كدام دسته ي جدول دوره اي عناصر است؟

  ب) چند زير اليه از اين عنصربه طور كامل از الكترون پر شده است؟
  

  
 

  

   ؟كندچند الكترون رفتار شيميايي اتم را تعيين مي  S 16در اتم   54
    است؟ توضيح دهيد Na 11در دوره چهارم جدول چند عنصر وجود دارد كه رفتار شيميايي آن مانند   55
    .تفاوت شمار نوترون و الكترون را حساب كنيد]     [9d3Ar با آرايش الكتروني  2X  64+ در يون   56
    داشته باشد، اين اتم داراي چند پروتون مي باشد؟ =2Lاليه ي سوم الكتروني خود تنها شش الكترون با اگر اتمي در   57
  جدول مقابل را كامل كنيد.  58

  نماد اتم  عدد جرمي  تعداد نوترون  عدد كوانتومي اصلي اليه ظرفيت  عددكوانتومي فرعي اليه ظرفيت
        23 

11   

  

    تركيبات يوني  

ها و نام شيميايي تركيب و نوع پيوند بين آنها، فرمول شيمايي تركيب حاصل از اين يون Sr38و  Br35هاي پايدار نماديون  1
    حاصل را بنويسيد.يوني
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2  
 نوشتن دليل درست يانادرست بودن گزينه رامشخص كنيد.  يا در هر مورد زيرباانجام محاسبه

  دهد.بارمثبت تشكيل ميهاي كاتيوني با دو درواكنش M20) الف
  رسد.ميAr18) به آرايش گازنجيب  3-تشكيل يون سه بارمنفي (  با  A16ب) 

  

3  
 تركيبات يوني دوتايي زير را بنويسيد. 

Al  و Cl   Ca  وBr  Li  وBr  

Na  وS  Mg  وS  Na و N  

N  وMg  Al  وO   O وK  

Al  وF  K و F    Fe  وO  
  

  

4  
  نام شيميايي تركيبات زير را بنويسيد. 

MgO  AlN  
3AlBr  

NaF MgS  LiI  

2N3Ca  2CaBr  P3K  
CaO  O2K  2CaCl  

2NO  3O2Al CaS 

l,; 

  

  فرمول شيميايي تركيبات يوني زير را بنويسيد.  5
  سديم كلريد)اكسيد     روي سولفيد      پتاسيم اكسيد      منيزيم بروميد         نقره اكسيد       آهن(

 سديم اكسيد     پتاسيم فسفيد      كلسيم بروميد      ليتيم فسفيد      منيزيم سولفيد         كلسيم يديد

 )كلريد     ليتيم يديد) سولفيد    آهن(ليتيم آزيد       سديم آزيد      آلومينيوم فلوئوريد      منگنز(

  

6  
  هاي زير را رسم كنيد.و مدل ساختاري مولكولاي، ساختار لووئيس نقطهمدل الكترون

  )3NH)        آمونياك(2H)         هيدروژن(2I)        يد(2Brبرم (       )4CH)        متان(2Cl)       كلر (2Nنيتروژن(
  )4CF( )         كربن تترافلوئوريد4CCl)        كربن تتراكلريد(2CSسولفيد()        كربن دي2COاكسيد(كربن دي

 )3SOاكسيد()        گوگردتري2SOاكسيد ()       گوگرد دي3NFفلوئوريد ()        نيتروژن تري2COClفسژن(

-يون نيترات (
3NO) يون نيتريت       (-

3NO    ( 

  

   در كدام ساختار لوويس داده شده همه اتم ها به آرايش هشتايي رسيده اند؟ با بيان دليل مشخص كنيد كه   7
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    (b)(a)
                      

  
 

 ) را نشان مي دهد.  F9) و فلوئور (lA13هاي آلومينيم (شكل تشكيل پيوند يوني بين اتم  8

 آ) با توجه به شكل نماد لوويس اتم هاي آلومينيم و فلوئور را بنويسيد.    

  يون هاي آلومينيم و فلوئوريد رسم كنيد. ها نماد لوويس را برايب) درون هر يك از كروشه
  .پ) فرمول شيمياي تركيب يوني حاصل را بنويسيد

 
 

  

 دهد.) را نشان ميS16) و گوگرد (Na11هاي سديم (شكل زير تشكيل پيوند يوني بين اتم  9

  بنويسيد.      Xو  Mآ) با توجه به شكل نماد لوويس اتم هاي سديم و گوگرد را به ترتيب به جاي 
  ب) درون هر يك از كروشه ها نماد لوويس درست را براي يون هاي سديم و گوگرد رسم كنيد.

  فرمول تركيب يوني حاصل را بنويسيد. ?پ) به جاي عالمت 

  

  

 با توجه به شكل پاسخ دهيد.  10

 
  شكل تشكيل چه نوع پيوندي را نشان مي دهد؟-آ

  فرمول شيميايي اين تركيب را بنويسيد؟-ب

  

   :با توجه به جدول زير كه بخشي از جدول تناوبي را نشان مي دهد  11

 
F 

 

F  
Al 
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اتم
 Be4 Li3بار الكتريكي همانند يون

Mg12Na11 
Ca20 K19 

  Mg12الف)
 Na11ب)

  
  نام و فرمول تركيبات را بنويسيد.  12

    3O2Al  )ت                        بروميدپ)كلسيم                                ب)پتاسيم يديد                                     2MgClالف) 

  با توجه به شكل به سواالت زير پاسخ دهيد:  13
چند كاتيون و چند آنيون وجود دارد؟ بار آنيون و  Aالف) در قسمت 

  بار كاتيون ها را تعيين نماييد.
  رابنويسيد. Bب) نماد شيميايي تركيب 

مي باشد؟  Mيا  Xي هم گروه با كدام ذره 16پ) اتمي با عدد اتمي 
  چرا؟

تعلق دارد ، آرايش الكتروني  pبه دسته ي  Mت) اگر بدانيم ذره ي 
  اليه ي آخر آنرا نوشته و شماره گروه آنرا تعيين كنيد.

  

  است. با توجه به آن به سواالت پاسخ دهيد.  S2Naشكل زير نمايش تشكيل تركيب   14
  
  

  پيوند بين ذرات سازنده چه نام دارد؟ توضيح دهيد.  S2Naآ) در تركيب 
ب)) توضيح دهيد چرا در تشكيل اين تركيب به ازاي يك اتم گوگرد دو اتم سديم وارد واكنش مي شوند؟                       

   

  

  با توجه به شكل به سواالت پاسخ دهيد.  15
  نشان مي دهد؟   Fو فلوئور  Liآ) شكل زير چه نوع پيوندي را بين اتم هاي ليتيم 

  )Ar 18  ،Ne10  ،He2پس از تشكيل پيوند به آرايش الكتروني كدام گاز نجيب مي رسند؟ ( Fو  Liب) هر يك از اتم هاي 
  

 
  

  
  

  

 است) 17، 15،  8،  6،  1به ترتيب Cl , P , O , C , Hهاي زير را رسم كنيد: ( اعداد اتمي ساختار لوئيس مولكول  16

  2CS) پ                                     O2CHب)                                                                 3PClآ)
  

    .جدول زير را كامل كنيد  17
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  فرمول شيميايي  نام شيميايي  نام شيمايي  فرمول شيميايي
  2MgI    كلريدكربن تترا   
  S2Cu    پتاسيم سولفيد 
  O2Na    ) اكسيدIIآهن ( 

 

  
  
  
  
  
  

را  N7و  K19ها روند تشكيل، نام و فرمول شيميايي تركيب يوني حاصل از واكنش اي اتمبا استفاده از آرايش الكترون نقطه  18
    مشخص كنيد.

 S 16و  Na11ها روند تشكيل، نام و فرمول شيميايي تركيب يوني حاصل از واكنش اي اتمبا استفاده از آرايش الكترون نقطه  19
 را مشخص كنيد.

  

  نقطه  آنها نشان دهيد. نام تركيب يوني حاصل را بنويسيد. -را  بارسمĤرايش الكترون  S2Naتركيب يوني الف) چگونگي تشكيل   20
  نقطه مولكول هاي زير را رسم كنيد. -ب) آرايش الكترون

  )4CH) متان lСH                            (2)) هيدروژن كلريد (1    
  

 جدول زير را كامل كنيد :  21

   S2K   5O2N   3O2Cr  فرمول شيميايي

  فسفر تري برميد    يديد)II(آهن     يون كلريد    نام تركيب
  

  
  
  

  
  

 ، 3Y2Xدر تركيب يوني   22

  به كاتيون تبديل شده است يا آنيون؟ Xآ) اتم 
  ب) بار كاتيون و آنيون را تعيين كنيد.

  

 ) Mg12 و   P15 و  Na11   O8(پاسخ دهيد:                             P3Na  و MgO با توجه به فرمول دو تركيب   23

  را مشخص كنيد. P3Na ي تركيبآ) يون هاي سازنده
  فسفيد را بنويسيد.ب) با توجه به فرمول شيميايي اين دو تركيب فرمول شيميايي منيزيم 

  

 فرمول شيميايي تركيب حاصل از ذرات زير را بنويسيد.  24

 
  

به كدام گروه از جدول تناوبي تعلق دارد؟ (براي  Xكند. عنصر را ايجاد مي  X3Na با سديم تركيب يوني Xالف) عنصر   25
 پاسخ خود دليل بنويسيد )

  ) 4O , CH2O , Cu2N(ب)كداميك از تركيب هاي زير يوني است ؟ چرا؟                                          
  

است فرمول شيميايي تركيب  ]Ar[ 2S4به صورت  B و عنصر ] 3P2 2S3]Neبه صورت  A آرايش الكتروني عنصر   26
  حاصل از اين دو عنصر را بنويسيد.
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 باشد در تركيب يوني  4P42S4 به صورت  Y اگر آرايش الكتروني اتم   27
3Y2X  به جاي X ي توان قرار كدام كاتيون را م

  )Na+ و    2Mg+   و 3Al+(    داد؟ (براي انتخاب خود دليل بنويسيد.)                                                      
  

28  F E  D  C  B  A   عنصر 
33P  42P  43P  22P  11S  32P   آرايش آخرين زير اليه  

با توجه به جدول داده شده به سواالت 
  پاسخ دهيد :

را   Eالف) مدل الكترون نقطه اي اتم 
  بنويسيد 

  را بنويسيد   Fبا   Bب) فرمول شيميايي حاصل از تركيب 
  را بنويسيد   Dپ) نماد شيميايي يون پايدار 

  فلز است يا نافلز ؟ Cت) عنصر 

  

 F  و Na 11 تعيين كنيد در كدام يك از تركيب هاي زير آنيون و كاتيون به آرايش هشتايي رسيده است ؟ (با ذكر دليل ) (  29
  Fe 26          (NaF              2FeCl  و Cl 17    و  9

  

 با توجه به شكل زير به سواالت پاسخ دهيد.  30

  بنويسيد.آ) فرمول شيميايي و نام نمك حاصل را 
  ب)  كدام عنصر الكترون داده و كدام عنصر الكترون گرفته؟

  ج) شعاع كاتيون و آنيون را نسبت به اتم خنثي مقايسه كنيد.
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  در هر قسمت گزينه درست را انتخاب كنيد.  31

  )Neيا  Heآ ) گاز نجيبي كه اليه ظرفيت آن با دو الكترون پر شده است؟ ( 
  )K+يا    2Ba+تواند باشد؟ ( كدام يك مي M، كاتيون 2MBrب ) در تركيب يوني 

 

  )16گروه  –14متعلق به عنصرهاي كدام گروه از جدول دوره اي عناصر است؟ (گروه       E       ج ) نماد لوويس   
  

  

 مي نشان را كلريد منيزيميوني  تركيب تشكيل در كلر منيزيم و اتم بين الكترون چگونگي مبادلة زير شكل  32

      .دهيد ها پاسخپرسش به شكل به توجه با .دهد
 .بنويسيد را اين تركيب آنيون و كاتيون آ) نماد

  يا چنداتمي؟ انداتمي تك تركيب آنيون اين و ب) كاتيون

 .بنويسيد را تركيب يوني اين پ) فرمول 
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 است؟ چرا؟ خنثي الكتريكي نظر بار از تركيب اين ت) آيا

تهيه ي  ، مايعي شفاف به رنگ زرد روشن مي باشد، كه به مقياس وسيعي در صنعت  براي )2CS (دي سولفيد كربن  33
  .فيبرهاي ابريشمي مصنوعي بكار ميرود

  C12S    ,   16   آ) پيوند بين كربن و گوگرد در تركيب كربن دي سولفيد از چه نوعي است؟ چرا؟
 براي تركيب كربن دي سولفيد صحيح است؟ چرا؟ب) آيا به كار بردن واژه مولكول 

  .اي را براي تركيب كربن دي سولفيد رسم نماييدنقطه –پ) آرايش الكترون 

  

 با توجه به شكل پاسخ دهيد:  34

) هر كدام چه يون پايداري تشكيل مي 2) و (1آ) (
  دهند؟

با 3را براي شركت در واكنش با 2و 1ب) ميزان تمايل 
   كنيد .يكديگر مقايسه 

  ) را توضيح دهيد.3) و (1پ)روند تشكيل يون (

  

با توجه به ساختار لوويس دو اتم                    به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.  35
 

  متعلق به كدام گروه از جدول تناوبي هستند.  Oو   ALآ) اتم 
  واكنش پذير است  Alدهد؟  آياب) اكسيژن چه رفتار شيميايي از خود نشان مي

  دارد ؟چرا؟  ALرفتاري مشابه       ت) آيا عنصر

  را بنويسيد. (O) با اكسيژن  ث) فرمول تركيب 

  

  ها پاسخ دهيد.با توجه به شكل به پرسش  36
  به كدام گروه تعلق دارد؟ Yو  Xآ)

  چه نوع تركيبي است(مولكولي يا يوني)؟چرا؟ Y2X ب) تركيب 
  

  

  آرايش الكترون نقطه اي براي يك مولكول بصورت زير است  37
X به كدام گروه تعلق دارد؟چرا؟  
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- با توجه به شكل زير كه واكنش بين اتم هاي پتاسيم با برم را نشان مي  38

 دهد به سواالت پاسخ دهيد:

  يا پيوند مي باشد؟اين شكل بيانگر كدام مفهوم -آ
  چگونه پايدار مي شوند؟ Brو  Kهريك از اتم هاي -ب

افزايش مي  Brكاهش و اتم  Kپ)به چه علت بعد از تشكيل شعاع اتم 
  يابد؟

  

  

39  
   با توجه به آرايش الكترون نقطه اي زير به سواالت پاسخ دهيد .

 الكترونهاي اليه ظرفيت را در هر اتم مشخص كنيد.-آ

  را مشخص كنيد. F,Bدوره و گروه هريك از عناصر -ب
  چه نام دارد؟پيوند حاصل از اين دو اتم -پ

  

  با توجه به جدول زير به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهيد:  40
  تشكيل چه پيوندي را مي دهند؟ XوAاتم هاي -آ

  را بنويسيد ؟  Nو Bفرمول شيميايي تركيب حاصل از اتم هاي -ب
  هم رديف  باشد را بنويسيد. Cهم گروه و با اتم  Mساختار يون پايدار اتمي كه با اتم -پ
  با اتم هيدروژن تركيب شده طرز تشكيل آن را با رسم آرايش الكتروني توضيح دهيد. Eاتم  -ت
 

18   17   16   15   14 13  1 

  N M E   
 
4 5  6  7 8 9 10 11 12 

2  
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C  
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41  
  اتم  اليه ظرفيتآرايش   گروه دوره

      A  
     B  

الكترون  16در حالت پايه داراي  Bمي رسد و اتم فرضي  Ar 18با از دست دادن يك الكترون به آرايش گاز  Aاتم فرضي 
  مي باشد. با توجه به اين اطالعات به سواالت زير پاسخ دهيد:

  الف) جدول مقابل را كامل كنيد.
  هنگام تركيب با هم ، هم الكترون مي شوند؟ چرا؟ Bو  Aب) آيا اتم 

 را بنويسيد. Bو  Aپ) فرمول شيميايي تركيب حاصل از 

  

  

B

F

F

F
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    پاسخ كامل و تعريف كنيدها  

 به سؤاالت زير پاسخ كامل بدهيد.  

  ها و عناصر موجود در فضا را از انفجار مهبانگ توضيح دهيد.روند تشكيل ستاره )1
  شوند.تعريف كنيد و توضيح دهيد كه در شرايطي انجام مياي را هاي هستهواكنش )2
  مكاني را توضيح داده و خواص فيزيكي و شيميايي آنها را با هم مقايسه كنيد.مفهوم هم )3
  ي چيست؟ توضيح دهيد.دهندهدرصد فراواني هر ايزوتوپ در طبيعت نشان )4
  هاي پرتوزا را تعريف كنيد. ايزوتوپ )5
  كنيد.ها را تعريف راديوايزوتوپ )6
  ) در بدن انسان را شرح دهيد.Tc99كاربرد تكنسيم( )7
  شود؟) چقدر است و چگونه ساخته ميTc99زمان ماندگاري(نيمه عمر) تكنسيم( )8
  سازي اورانيوم را توضيح دهيد.فرآيند غني )9

  در كجا كاربرد دارند؟  Fe59فلز اورانيوم و راديوايزوتوپ اتم  )10
  اي به شمار ميرود؟هاي منابع هستهچالش چرا دفع پسماند راكتورهاي اتمي، يكي از )11
  ها را شرح دهيد.فرايند تشخيص توده سرطاني با استفاده از راديوايزوتوپ )12
  ي مرئي را تعريف كنيد. آنها را بر اساس افزايش طول موج مرتب كنيد.گستره )13
 پرتوهاي الكترومغناطيسي خورشيد را به ترتيب افزايش انرژي نام ببريد. )14

  شعله چيست؟هدف از آزمون  )15
  فرايند نشر را تعريف كنيد. ) 16
  طيف نشري خطي را تعريف كنيد. )17
 مدل اتمي بور را توضيح دهيد. )18

 اي اتم چگونه ارائه شد؟ساختار اليه )19

  اي انتقال انرژي چگونه است؟در مدل ساختار اليه )20
  حالت پايه و حالت برانگيخته را تعريف كنيد. )21
  هدف از تعيين دقيق طول موج عناصر چيست؟ )22
  ي آفبا را تعريف كنيد.قاعده )23
  ها چيست؟پذيري اتمي ظرفيت را تعريف كنيد. مبناي واكنشاليه )24
  مدل ساختار لووئيس را شرح دهيد. )25
  پيوند يوني و تركيب يوني را تعريف كنيد. ) 26
  پيوند كوواالنسي را تعريف كنيد. )27
  دارد؟هاي گاز كلر اشاره كنيد. المپ نئون در كجا كاربرد به دو مورد از ويژگي )28
  تركيبات مولكولي را تعريف كنيد. )29
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  فرمول مولكولي چيست؟ )30
 جرم مولي را تعريف كنيد. )31

 روشي براي اندازه گيري جرم يك دانه خاكشير ارائه كنيد )32

  


