
 

 

 ) کارتردی( الکترٍى تاشذ،کذام گسیٌِ ی زیر است؟85ًَترٍى 11ٍخرٍتَى، 88عذداتوی ترای اتوی کِ دارای -1

 19د(                        11   ج(                          9  (ب                          88   (الف

  . ) داًشی (تِ..................اطالق هی شَدررُ ّای سازًذُ ی اتن -8

 .ررُ ّای تسیار ریسی کِ خارج ّستِ یافت هی شَد(ب              .ررُ ّای تسیار ریسی کِ درٍى اتن ٍجَد دارًذ(الف

 .شًَذررُ ّای تسیار ریسی کِ داخل ّستِ یافت هی د(                .ررُ ّای تسیار ریسی کِ خارج اتن ٍجَد دارًذج(

 .) داًشی (اًذ چرخش حال در ّستِ اطراف ّای هذار در..........  اتن در-3

 هثثت الکتریکی تار تا ّای ررُ( د                     ًَترٍى( ج                   ّا خرٍتَى( ب                  ّا الکترٍى( الف

 ) درک ٍ فْن ( ........آىاگر اتن ّیذرٍشى الکترٍى خَد را از دست تذّذ حجن  -4

 ًظف هی شَد (کاّش هی یاتذ.              د (ج     تغییر ًوی کٌذ      (ب   افسایش خیذا هی کٌذ     (الف

 ) داًشی (کٌذ؟ هی تَطیف درستی تِ را الکترٍى گسیٌِ کذام-5

 .است تراتر خرٍتَى تا آى ٍجرم ًیست الکتریکی تار دارای(الف

 .است خرٍتَى از تر کن تسیار آى جرم ٍ هٌفی الکتریکی تار دارای(ب

 .است تراتر ًَترٍى تا آى ٍجرم هٌفی الکتریکی تار دارایج(

 .است ًَترٍى از تر تیش تسیار آى جرم ٍ هثثت الکتریکی تار داراید( 

 ) داًشی ( :زیرا است خٌثی عادی حالت در اتن-6

         .ًیستٌذ الکتریکی تار دارای اتوی ّای ررُ(الف

 .کٌذ هی خٌثی را ّا ًَترٍى هٌفی تار ّا خرٍتَى هثثت تار(ب

 .کٌذ هی خٌثی را ّا الکترٍى هٌفی تار ّا خرٍتَى هثثت تارج(

َترٍى هثثت تارد(  .کٌذ هی خٌثی را ّا الکترٍى هٌفی تار ّا ً

   ذره های سازنده اتم



 ) داًشی ( .دارد ًام............. اتن هرکسی سوتق -7

ٍتَىد(                        الکترٍىج(                    ّستِ (ب                       عٌظر (الف    خر

 

 

 ) داًشی ( حذٍد چٌذ عٌظر تِ طَر طثیعی ٍجَد دارًذ؟-8

 91 د(                       118 ج(                           85 (ب                            91 (الف 

 ) کارتردی (الکترٍى در الیِ دٍم خَد است؟ 1کذام عٌظر جذٍل تٌاٍتی دارای  -9

  O د(                           Li ج(                              B (ب                        Ne (الف 

 ) درک ٍ فْن ( است؟کذام یک از ًشاًِ ّای شیویایی زیر هرتَط تِ اتن رٍترٍ  -11
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 ) درک ٍ فْن  (کذام یک از هَارد زیر خَاص شیویایی یک اتن را هشخض هی کٌذ؟-11

َترٍى ّا             د (خرٍتَى ّا               ج (ب        الکترٍى ّای اٍلیي هذار (الف  الکترٍى ّای آخریي هذار  (ً

 ) کارتردی (است؟ کذام آى ّای ًَترٍى تعذاد تاشذ، 8Z+8 تراتر آى جرهی عذد ٍ Z تراتر عٌظری اتوی عذد اگر-18

 Z-2  د(                Z+2 ج(                     Z   (ب                           2Z (الف

ٍتَى از تر تیش یکی عٌظری ّای ًَترٍى تعذاد -13 ٍتَى تعذاد تاشذ، 87 تراتر عٌظر ایي جرهی عذد اگر. است آى ّای خر  خر

 ) کارتردی (است؟ کذام چح تِ راست از ترتیة تِ آى ّای ًَترٍى ٍ

  14 ٍ 14 د(                  13 ٍ 14 ج(                 14 ٍ 13 (ب                          13ٍ13(الف

 ) کارتردی (است؟ کذام آى اتوی عذد است، 8Z-8 تا تراتر آى جرهی عذد ٍ Z+1 تراتر اتن یک ّای ًَترٍى تعذاد -14

        Z-8د(                        8Z  ج(                      Z-3  (ب                               Z  (الف

  عنصر و نشانه های شیمیایی



ٍتَى ّا ٍ ًَترٍى ّای عٌظری تراتر  تفاٍت -15 تاشذ تعذاد  69هی تاشذ اگر عذد جرهی ایي عٌظر تراتر  7تعذاد خر

 ) کارتردی (خرٍتَى ّا ٍ ًَترٍى ّا تراتر است تا ......

        38 -7 (د                  31 - 7 (ج                    38 -31 ب(                    69 - 7 (الف
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 )کارتردی  ( است؟ 835خرٍتَى ٍ عذد جرهی  98( تا Uکذام یک از گسیٌِ ّای زیر ایسٍتَج عٌظر اٍراًیَم) -17

 A = 839 (الف
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  ,  P = 98                                   ب)  A = 835  ,  P = 98    

 A = 835  ,  P = 11  د(                                       A = 835  ,  P = 93  ج(

در یک ظرف هخلَطی از ّر سِ ایسٍتَج کرتي تِ تعذاد یک اتن هَجَد است . در ایي ظرف تعذاد ًَترًٍْا چٌذتاست ؟  -18

 ) کارتردی (

 ًَترٍى  13ى                 د ( ًَترٍ 81ًَترٍى                 ج(  83ًَترٍى              ب(  18الف ( 

 ) داًشی ( ایسٍتَخْای یک عٌظر در کذام هَرد زیر تا ّن اختالف دارًذ ؟ -19

 الف( عذد اتوی                                   ب( خَاص فیسیکی ٍاتستِ تِ جرم   

 ج( خَاص شیویایی                               د( خرٍتًَْا     

 

 

 ) کارتردی (تِ ترتیة چٌذ الکترٍى ٍ چٌذ ًَترٍى دارد؟ 137الکترٍى ٍ عذد جرهی  56تا   َى تارین  ی -81

 54e  ٍ83n د(                  54e  ٍ81n ج(                54e  ٍ79n (ب                 58e  ٍ81n(الف   

 ایسوتوپ

 یون



 ) کارتردی (تِ ترتیة چٌذ خرٍتَى ٍ ًَترٍى دارد؟ 73الکترٍى ٍ عذد جرهی  88تا   +M3یَى   -81

 88p  ٍ45n د(                  31p  ٍ45n ج(               31p  ٍ48n (ب                 88p  ٍ48n(الف   

 ) درک ٍ فْن ( تراتر است؟ تا کذام یَى زیر از ًظر تعذاد الکترٍى یَى سذین   -88

           (د                            (ج                        (ب                          (الف   

ًسثت   -X8در   -83
 

 
ٍتَى ّای ّیذرٍشى تاشذ.تعذاد  8ترقرار است. اگر تعذاد خرٍتَى ّای ایي یَى  1  تراتر تعذاد خر

 ) کارتردی ( الکترٍى ّا ٍ عذد جرهی آى تِ ترتیة......

     18،  8  (د                       16،  11  (ج                  18،    11(ب                    16،   8   (الف   

 ) کارتردی (کذام است؟  تفاٍت تعذاد الکترٍى ّا ٍ ًَترٍى ّای  -84

         56 (د                               86 (ج                            8 (ب                             6 (الف   

الکترٍى تاشذ تعذاد ًَترٍى ّای آى یکی تیشتر از تعذاد خرٍ تَى ّایش تاشذ عذد اتوی ٍ  18دارای   -X3اگر یَى  -85

 ) کارتردی ( عذد جرهی تِ ترتیة کذاهٌذ؟

 37، 18  (د                       31،  15  (ج                   31، 81   (ب                     89، 16  (الف  

 ) داًشی (الکترٍى  گرفتِ تاشذ تِ یَى ................ تثذیل هی شَد ٍ ترای خٌثی شذى تایستی ................. 3ررُ ای کِ  -86

 الکترٍى از دست تذّذ . 3 –الکترٍى تگیرد .                         ب( یَى هثثت  3 –الف( یَى هٌفی 

 الکترٍى تگیرد . 3 –الکترٍى از دست تذّذ.                  د( یَى هثثت  3 –ج( یَى هٌفی 

 

  

 

 


