
 

 ) دسک ٍ فْن ( .بٌَیسیذ پشاًتض داخل سا دسست ی ٍاطُ ٍسپس کٌیذ هطخص صیش عباسات دس سا ًادسست ّای ٍاطُ -1

 (.................) .ًذاسد پشٍتَى خَد ّستِ دس کِ است اتوی تٌْا ّیذسٍطى الف(

 (................).باضذ هی الکتشٍى ٍ پشٍتَى ی رسُ دٍ بِ هشبَط اتن جشم ب(

 .............(...............)...است بشابش اتن ّش ّای ًٍَتشٍى ّا الکتشٍى تعذاد ج(

 ) داًطی (باضذ؟چشا؟ بشابش ّن با بایذ اتن دس رسُ دٍ کذام تعذاد-2

 ) داًطی (... اتن دسهَسد -3

 ؟ًام ببشیذ  سا اتن ی دٌّذُ تطکیل رسات الف(

 .بٌَیسیذ سا کذام ّش ًسبی الکتشیکی باس ب(

 ) اسصضیابی ( .کٌیذ هقایسِ ّن با سا ّا آى جشم ج(

 

 ) دسک ٍ فْن (استفادُ ًواییذ( تٌاٍبیدس صَست ًیاص،اصجذٍل )بِ پشسص صیش پاسخ دّیذ . جذٍل صیش سا کاهل کٌیذ، -4

 تعداد پروتون ها تعداد الکترون ها نشانه ی شیمیایی
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 )B) 5اتن ّستِ بِ پشٍتَى دٍ کشدى اضافِ اص کِ بٌَیسیذ سا عٌصشی ضیویایی ًطاًِ جذٍل اص استفادُ با -

 ؟آیذ هی دست بِ

 ) داًطی (است؟ اتوی ّای رسُ کذام جایگاُ ّستِ -5

 ) کاسبشدی( ؟بشای ّش یک اص عٌصش ّای دادُ ضذُ تعذاد الکتشٍى ، پشٍتَى  ٍ ًَتشٍى سا هطخص کٌیذ -6
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 ذرٌ َای سازودٌ اتم



 ) دسک ٍ فْن ( ٍصل کٌیذ. «ب»اص کلوِ ّای ستَى  هَسد هشبَطبِ سا  «الف»ّش یک اص عباست ّای ستَى  -7

 

 

 

 

 

 

 

 ) کاسبشدی(    .باضذ....  .…… کِ بٌَیسیذ سا عٌصشی ًواد عٌصشّا ضیویایی ًطاًِ جذٍل بِ تَجِ با-8

  الکتشٍى 5 داسای. الف

َتشٍى 6 داسای. ب ً 

 ) داًطی ( داسد؟ ٍجَد طبیعی طَس بِ عٌصش است؟چٌذچقذس ضذُ ضٌاختِ صشاعٌ تعذاد -9

 

 ) دسک ٍ فْن ( باضذ؟چشا؟ یکساى تَاًذ ًوی هَسدی چِ دس هختلف صشاعٌ ّای اتن -10

 

 ) داًطی ( ضَد؟ هی گفتِ ای هادُ ًَع چِ بِ عٌصش-11

 

اضاسُ بِ کذام هفَْم علوی داسد ؟ « هشحوت فشهَدُ ها سا هس کٌیذ    اص طال بَدى پطیواى گطتِ این       » ضعش  -12

 ) کاسبشدی (

 

 «ب» «الف»

 خىثی ذرٌ اتمی سىگیه ي خىثی

 وًترين تىُا مجازود در مدارَا یا سطًح اورشی بٍ دير َستٍ بچرخىد

 الکترين عىصر شىاختٍ می شًد.از تعداد ایه ذرٌ اتمی وًع 

 عدد اتمی بار الکتریکی اتم

 پريتًن تعداد پري تًن َای َستٍ اتم

 عىصر ي وشاوٍ َای شیمیایی



  (کاسبشدی) داسد؟ ًَتشٍى چٌذ عٌصش ایي اتن ّش.است 16 بشابش آى اتوی عذد ٍ باضذ هی خَد اتن دس رسُ  35داسای A عٌصش -13

 

 عٌصش آى  جشهی عذد ٍ اتوی عذد با ّوشاُ سا صیش ّای عٌصش اص کذام ّش ضیویایی ًطاًِ ، جذٍل اص استفادُ با -14

 ) تجضیِ ٍ تحلیل ( .بٌَیسیذ

 .باضذ ًَتشٍى 6 ٍ پشٍتَى 6 داسای کِ اتوی الف( 

 .باضذ ًَتشٍى 10 ٍ الکتشٍى 9 داسای کِ ب( اتوی

 هطخص سا عٌصش اتوی عذد. است ّایص الکتشٍى اص بیطتش ٍاحذ 20 آى ّای ًَتشٍى ٍ 40 عٌصشی جشهی عذد -15

 ) کاسبشدی (.کٌیذ

 

 ) داًطی ( . دّیذ تَضیح ٍ سا ًَضتِ بشًذ هی کاس بِ اتن ساختاس دادى ًطاى بشایاهشٍصُ  کِ سا یهذلًام  -16

 

َیسیذ؟ سا ضوسی ٍهٌظَهِ بَس اتوی هذل تطابِ -17  ) تجضیِ ٍ تحلیل ( ٌب

 

 ساصًذُ ّای رسُ اص یک کذام ضبیِ ضاگشاى، توا ٍ هیذاى هشکض دس تَپ ، کٌین تطبیِ اتن بِ سا آصادی استادیَم اگش -18

 ) دسک ٍ فْن ( .بٌَیسیذ تطابِ دٍ ّستٌذ؟ اتن

 19-داًطی ( .بٌَیسیذ صیش ّای هذاس اص کذام ّش بشای سا الکتشٍى پزیشش گٌجایص ( 

 ............................ پٌجن هذاس ج(    ..........................  ، سَم هذاس ب(،   دٍم............................ هذاس الف(

 20- قشاس( ّستِ بِ هذاس ًضدیکتشیي)اٍل هذاس دس سا آى الکتشٍى سِ ّش تَاًین بَسًوی اتن ساختاس سسن ٌّگام چشا 

 ) دسک ٍ فْن ( دّین؟

 ( داًطی)  دٌّذ؟ هی قشاس ضیویایی ًطاًِ اص قسوتی چِ دس سا جشهی عذد. کٌیذ تعشیف سا جشهی عذد -21

 مدل اتمی



 هقایسِ( ٍحشکت سکَى ًظش اص) ضوسی هٌظَهِ اجضای با سا اتوی ّای رسُ ضوسی هٌظَهِ با بَس هذل هقایسِ دس -22

 ) اسصضیابی (  .کٌیذ

 ..... ) کاسبشدی ( 01Ne  و  6C   ّای اتن بشای -23

 .کٌیذ سسن بَس هذل  الف(

 .بٌَیسیذ کذام ّش بشای سا دٍم ٍ اٍل هذاس ّای الکتشٍى ب(تعذاد

ٍتَى 8 آى ّستِ دس کِ اتوی بشای سا بَس هذل -24 َتشٍى 8 ٍ پش  هطخص سا جشهی عذد ٍ اتوی عذد ٍ کٌیذ سسن داسد ٍجَد ً

 ) کاسبشدی ( .کٌیذ

 

 کٌیذ هطخص سا آى پشٍتَى ٍ الکتشٍى ،تعذاد اتوی عذد.  داسد ٍجَد ًَتشٍى 5 آى ّستِ ٍدس است  8 عٌصشی جشهی عذد -25

 ) کاسبشدی ( .کٌیذ سسن آى بشای سا بَس هذل ٍ

 

  ) کاهل ضیویایی ًطاًِ -26
 ) کاسبشدی ( .بٌَیسیذ  سا صیش ّای اتن (  

َتشٍى 20 داسای کِ (Cl)کلش(الف  .است الکتشٍى 17 ٍ ً

 .است پشٍتَى 20 ٍ ًَتشٍى 20 داسای کِ (Ca)کلسین (ب

 .است الکتشٍى 28 ٍ ًَتشٍى 31 داسای کِ(Ni) ًیکل ج(

 ) دسک ٍ فْن ( کٌیذ. جذٍل صیش سا کاهل -27

 nتعداد  eتعداد  Pتعداد  نشانه شیمیایی کامل اتم
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 8
88  ............... ............... .................... 

           ................. ............... 8 8 

 



 

 ) کاسبشدی ( بِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ. کشدُ ٍسسن بشای ّش سِ ایضٍ تَپ ّیذسٍطى  سا بَس هذل -28

 )داًطی ( کذام ایضٍتَپ ّیذسٍطى ًَتشٍى ًذاسد؟ (الف

 ) اسصضیابی ( ؟ کذام ایضٍتَپ سٌگیي تش اص دٍ ایضٍتَپ دیگش است؟ چشا (ب

 ) دسک ٍ فْن (کذام ایضٍ تَپ سادیَ اکتیَ است؟ج(

 ) کاسبشدی (ایضٍتَپ سادیَ اکتیَ سا دس ّش هَسد با دلیل هطخص کٌیذ.با هحاسبِ ًسبت تعذاد ًَتشٍى بِ پشٍتَى  -29
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 ) تجضیِ ٍ تحلیل ( با تَجِ بِ ایضٍ تَپ ّای لیتین بِ پشسص ّای هطشح ضذُ پاسخ دّیذ. -23

 
 ًپُای لیتیمتایسي

3 2 1 

   
َیسیذ( الف  . عذد اتوی لیتین سا ٌب

 تعذاد کذام رسُ اتوی دس ایي سِ ایضٍتَپ هتفاٍت است ؟ بٌَیسیذ.( ب

 کذام اتن سٌگیي تش است؟ ( ج

 کذام اتن سادیَ اکتیَ است؟ (د

 ) کاسبشدی (( سا با استفادُ اص هذل بَس سسن کٌیذ.Heتَپ ّلین )ساختاس دٍ ایضٍ-31

          
   ٍ                   

    

 

  ایسيتًپ َا



 ) کاسبشدی ( تَپی اص اٍساًین بٌَیسیذ کِ :ًطاًِ ضیویایی کاهل سا بشای ایضٍ -32

 ًَتشٍى داسد. 143پشٍتَى ٍ  92 (الف 

ٍتَى ٍ  92 (ب  ًَتشٍى داسد. 146پش

  ایضٍ تَپ سٌگیي تش است؟ کذام(ج

 کذام اتن سادیَ اکتیَ است؟  (د

 ) دسک ٍ فْن ( ًطاى دادُ ضذُ است . (Be)دس ضکل صیش سا ختاس اتن بشیلین -33

 عذد اتوی بشیلین سا بٌَیسیذ. (الف

 عذد جشهی بشیلین سا بٌَیسیذ. (ب

 ) اسصضیابی ( است؟َط بِ ایضٍتَپ دیگش بشیلین بکذام یک اص دٍ ًطاًِ ضیویایی صیش هش(ج

1 )    
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 ) کاسبشدی ( الکتشٍى بٌَیسیذ. 10پشٍتَى ٍ  8ًَتشٍى ،  9ًطاًِ ضیویایی کاهل سا بشای یًَی  با  -34

 

 

                                        ) اسصضیابی (  اتن( صیش سا دس ّش هَسد با بیاى دلیل هقایسِ کٌیذ.-جشم گًَِ ّای )یَى -35

  و                     

 

سا  Yٍاحذ با ّن تفاٍت داسد عذد جشهی  4لکتشٍى ّای بشابش داضتِ ٍ ًَتشٍى ّای آًْا ا    و    یَى -36

 )کاسبشدی (هطخص کٌیذ.

 

 یًن 



  بِ سَاالت خَاستِ ضذُ پاسخ دّیذ.   ٍ یَى لیتین    لیتیندس هَسد اتن -37

 ( کاسبشدی) هذل اتوی بَس سا بشای ّش کذام سسن کٌیذ.  (الف

 

 ) اسصضیابی (.ًواییذهقایسِ با ّن  اص ًظش حجن (ب

 

 (داًطی )  اص ًظش تعذاد رسات، یَى ٍ اتن سا بشسسی ًواییذ. (ج

 

 

 

38- ) هفاّین صیش سا تعشیف کٌیذ . ) داًطی 

 فَصیَى -

 فیسیَى   -

39-  کاسبشدی گشم باقی هاًذُ است، ًیوِ عوش ایي هادُ چقذس است؟ 4سال  60گشم هادُ سادیَ اکتیَ دس طی  256اص ()  

 

 

40-  ؟)کاسبشدی( سال چٌذ گشم باقی هی هاًذ 40سال ، بعذ اص گزست  10گشم یک هادُ سادیَ اکتیَ با ًیوِ عوش  128اص 
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