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:    کیهان، زادگاه الفبای هستی  1فصل 

 مقدمه

۱- a)  تواند جواب دهد؟به کدام سواالت زیر می تجربیعلم

اند؟.......های طبیعی چرا و چگونه شکل گرفته(پدیده3است؟.........  (جهان چگونه شکل گرفته2است؟.........     (چرا هستی پدید آمده1

b)  هایسفینه اعزامهدف از voyager    به فضا؟........................................................

c)  اطالعاتی مانند ..............  و ................. ، ................. ، ............. های وویجر ماموریت داشتند که با عبور از کنار سیاره سفینۀدو ................

 د.ها را به زمین مخابره کننها و از اتمسفر آناین سیارهاز .............................. و ...  ................ ،

d)  می ،خورشید سازندۀ عنصرهای باه مقایس و خورشیدی سامانۀ هایسیاره برخی سازندۀ عنصرهای مقدار و ................... بررسیِ  با

................ از بهتری درک به توان

e)  1پردازد.می........................... موجود در ................................ ، به مطالعه  اخترشیمی

به وجود آمدند؟ چگونهعنصرها 

2- a) 4 سیارۀ گازی منظومه شمسی را نام ببرید. 4جامد و  سیارۀ

b)  به عنصرهای اصلی سازندۀ دو سیارۀ  توجهباA  وB :

 ................الف( کدام جامد و کدام گاز است؟ 

................ب(کدام، زمین و کدام مشتری است؟ 

..........    ..........    .......... پ( سه عنصر اصلی هر سیاره؟ 

................؟ نداردت( کدام یک عنصر فلزی 

..    .......... ........ث( دو عنصر مشترک این دو سیاره کدامند؟ 

c) اند.ناهمگون( توزیع شده-در جهان هستی به صورت )همگون نتیجه: عنصرها 

d) است.پوسته زمینعنصر در  ترین، .......... است ، و)با توجه به علوم نهم( فراوانکل زمیندر  عنصرترین *فراوان ............... ،

e)   تشکیلمراحل 

 جهان: 

الف(سرآغاز 

جهان با  یشپیدا

انفجاری بزرگ به 

....................... نام 

است.زیادی آزاد شده....................... همراه بوده که طی آن 

 تبدیل شدند. ............  و............ به وجود آمدند و به عنصرهای گازی ....................... و ...................... ، .................  زیراتمیب(نخست، ذراتِ 

را به وجود آوردند که در ادامه، ........................... ای گازی به نام متراکم شدند و مجموعه افزایش( دما، این دو گاز –پ( سپس با )کاهش 

 ها شدند.و کهکشان........................ موجب تشکیل 

f) پیدایش سبب توانندو در ادامه می آمده وجود به ......... تراکم عنصرهای  از که است،  ............ مجموعۀ به حالتِ  یک ،سحابی

.شوند  .................

شود.ها یافت میو در سیاره ایستارهفضای بینوجود ندارد. مولکول، فقط در  مولکولها به یک دیگر متصل نیستند؛ یعنی، ها، به علت دمای بسیار باال، اتمدر درون ستاره 1
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 داخل ستارگان

نمونه صفحات
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d) در هر شکل، درصد فراوانی هر ایزوتوپ را حساب کنید:

e)  در هر شکل باال، کدام ایزوتوپ پایدارتر است؟   .........................         .........................           .........................

f) *9برند:میها از آن رنج مشکلی که برخی هسته دو   ...........................................................................................................   ............

g)  های داده شده را مقایسه کنید:در هر مورد پایداری ایزوتوپ

;    U □ U92
238

92
235Mg □ Mg □ Mg ;            12

26
12
25

12
24 Cl  □ Cl            ;    Li□ Li3

7
3
6

17
  37

17
35

h) رو ناپایدار)رادیوایزوتوپ( هستند؟ های روبهاتم *کدام𝐶𝑙      ;   𝐻     ;    𝐹      ;    𝑈       ;    𝑅𝑛    86
222   92

238   9
19     1

3    17
37

i) تر، پایدارترند.ی سبکهاهای  هر عنصر، ایزوتوپدرست یا نادرست؟      در ایزوتوپ

j)   ِ10شود.برای تشخیص سن اشیای قدیمی و عتیقه استفاده می............................. از رادیوایزوتوپ

k)  *عمر ایزوتوپ  نیمهI131  روز چند گرم از آن  40گرم از این ایزوتوپ باشد؛ پس از گذشت  128ای شامل روز است. اگر نمونه 8برابر با

11اند؟باقی خواهدم

l)  ایزوتوپی از عنصرX  نماد یون............. الکترون است؛  نماد این عنصر  28نوترون و  37، دارای  67با عدد جرمی .............

m)  بنیادی  ذرات تعداد(e, p, n) :را در هر گونه بنویسید 
𝐶𝑟3+

24
52  : p.... n..... e......            , 𝐺𝑎31

70 : p.... n..... e......                , 𝐶𝑑2+
46

106  : p.... n..... e......

n) نوترون یا پروتون    12ها بیشتر است؟کدام یک در اتم تعداد معموال

o) تعداد اختالف p  وn  13باشد؛ 108است؛ اگر عدد جرمی آن  14در یک اتم  ......= ;  n.......    p=  

p)  32، داشته باشیم:    118اتم عنصری با عدد جرمی  برایاگر-z2n= 14.برقرار باشد؛ عدد اتمی این عنصر را حساب کنید

 .است  ....................    هایی بایک عنصر شیمیایی، شامل اتم  -۱۰

( عددجرمی یکسان4           ( جرم یکسان3       برابرهای پروتون( 2             معین  های( نوترون1
با کند و میپاشی ( واPoنیم )ولوتم پایک رو، ای روبهکنش هستهدر وا  -۱۱

د نماد. شو( تبدیل میHeیم )ـهل( و Pbب )سرهای تمابه ژی، نردن اکرآزاد

بِ تولید شده، به  کدام صورت زیر است؟تم سرا

1) Pb80
210      2) Pb82

206       3) Pb84
214            4)Pb80

210

Ost

 هستهنوترون به یک رو، ای روبهکنش هسته*در وا  -۱2

𝑈92
𝑈92کند و به  برخورد می      235

تبدیل     236

ناپایدار است و به سه نوترون  هستهشود که این می

 Xتم د هستۀ انماشود. و دو اتم دیگر متالشی می

 به  کدام صورت زیر است؟ 

1) 𝑋38
90      2)𝑋54

140 

3) 𝑋56
145            4)𝑋54

143

Ost

شه، صدای آشپزباشی هم در ؛ تا حدودی الزمه، ولی زیاد که بمونها میغذ تواتم، مانند نمک  تونوترون می دونین، ]   p1/5≥  (n   (برابر پروتون، بیشتر باشد 5/1(تعداد نوترون از 1    9
شوند.ها می( عوامل دیگری هم)مثال فرد بودن پروتون و یا نوترون( باعث ناپاپایداری هسته اتمZ ≥ 84 **    .3( این که 2؛ و  **  [)ایده از استاد دکتر کریمی(!میاد

10 C 14       :توضیح* *C14 به علت برخورد پرتوهای کیهانی به )پرتوزا( د(ر هواکرهN14  و تبدیل آن بهC14 تولید می ، ) شود. درصد آن در هواکره ثابت است؛ )در هواکره و گیاهان

.طعه چوب را تخمین زدتوان سن یک قمیشود. به این ترتیب نصف می C14سال تعداد  5730اتم کربن، یکی پرتوزا است.( بعد از خشک شدن گیاه، هر  1210زنده از هر 

𝑔 128ماند. *چهار گرم باقی می 11
8 𝑑𝑎𝑦𝑠
→ 64 𝑔 

8 𝑑𝑎𝑦𝑠
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8 𝑑𝑎𝑦𝑠
→ 8 𝑔 

8 𝑑𝑎𝑦𝑠
→ 4 𝑔

 دراغلب موارد، نوترون بیشتر است. 12
 n+p=      14p=-n  ;108   توان این دو معاله )با دو مجهول( را تشکیل داد و حل کرد: می 13
=n+p=      32-p2n  ;118   توان این دو معاله )با دو مجهول( را تشکیل داد و حل کرد: می 14
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𝑇𝑐43د مورد از مطالب زیر، دربارۀ  چن  -5۱
اند؟ درست 99

 آ( در تصویربرداری از غدة تیروئید، کاربرد دارد.

 ای ساخته شد.ب( نخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته

 شود.پ( اندازة یون آن درست به اندازة یون یُدید است و در تیروئید جذب می

توان مقدار زیادی از آن را تولید و انبار کرد.میت( زمان ماندگاری آن اندک است و ن

۱ )۱               2 )2               3 )3              ۴ )۴

KT

98
kh 

است؟ نادرسترو کدام مورد در رابطه با شکل روبه  -52

 های بدن است.مقدار گلوکز بیشتر از سایر قسمت سرطانی( در تودۀ 1

 رود.طریق خون به مناطق مختلف بدن می ی اتم پرتوزا، از(گلوکز حاو2

 کند.دار استفاده می(تودۀ سرطانی، گلوکز معمولی را، کمتر از گلوکز نشان3

شوند.وسیلۀ دستگاه آشکارساز، بررسی میدار، بهاز گلوکزهای نشان (پرتوهای منتشرشده4

است؟ نادرستکدام گزینه   -53

 ه در تولید انرژی الکتریکی است.کاربردهای مواد پرتوزا ، استفاد( یکی از 1

شود. های این عنصر انجام می، در مخلوط ایزوتوپ 235Uسازی اورانیوم، به منظور افزایش درصد ایزوتوپِ (غنی2

 ( دود سیگار و قلیان حاوی مواد پرتوزا است.3

 ای خطری ندارند.هسته های( پسماندهای واکنش4
 ده شده درست است؟کدام ویژگی برای عنصر یا مادۀ  دا  -5۴

داری کرد. های مناسب نگهآن را برای مدت طوالنی در ظرف توانمی: )Tc43(( تکنسیم1

𝐹𝑒  26( آهن 2
 شود.می: برای تصویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده  59

ود.شمیبرای تولید انرژی الکتریکی استفاده  ترِ آن: از ایزوتوپِ فراوان(92U)( اورانیم3

 شود.میاز غدۀ  تیروئید استفاده  تصویربرداری برایدار: ( گلوکز نشان4

EL

95

۰9

عنصرها بندی طبقه

55- a)   هاعنصر خواص به راست، چپ از دوره درهربا پیمایش 

 .اندنامیده........ رو، جدول را این از ؛..................  طور مشابهبه

b)  عدد.............. ای امروزی عنصرها، بر اساس جدول دوره 

است.دهی شدهسازمان.............. 

c)  است گروه ............... و دوره ............ این جدول، دارای. 

d) جدول را  18و  13و  12و  2و  1های عدد اتمی عنصرهای گروه

بنویسید.

HeH

NeF ONCBBeLi

ArCl SPSi AlMgNa 

KrBr CaK 

XeIRb

RnBa

e)  81..............         26  ...........  17............   11ها؟  است؛ دوره و گروه آناعداد اتمی چند عنصر داده شده .................

f)  ها چیست؟ مشترک آن ویژگی          .....................نجیب کجا است؟ گازهایجای.......... ..........

g)  )بار یون کدام عنصر مانند آلومینیوم است؟  )با استفاده از جدول باال...... 

h)  )با استفاده از جدول باال(  نام ببرید که خواصی مانند  عنصردوCl )داشته باشند:  )کلر............     ..........

i)  7     (.....)6       (.....)5        (.....)4       (.....)3       (.....)2    (.....)1در هر دورۀ جدول، چند عنصر وجود دارد؟(.....)  

56-    20و چند گروه است؟جدول تناوبی عنصرها دارای چند دوره  

1)7  ،16        2)7  ،18         3)8  ،16      4)8  ،18

KR

96
kh

  خسته نباشن، واقعا! 96کنکور ریاضی  داوطلبان 20
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57-   ای قرار دارند؟در کدام گزینه ، همۀ عنصرها با عدد اتمی داده شده، در یک دوره از جدول دوره 

1)49-37-54            2)29-18-23                    3)16-19-12             4)7-3-11 

 

58-   ای قرار دارند؟در کدام گزینه ، همۀ عنصرها با عدد اتمی داده شده، در یک دوره از جدول دوره 

1)12-15-34            2)20-26-33                    3)32-28-18             4)35-36-37 

 

59-    خواص شیمیایی عنصرM15  به خواص شیمیایی کدام عنصر زیر نزدیکتر است؟ 

1 )Mn25                      2 )Rb37                   3 )As33                   4 )Br35 

 

k 

85 

6۰-    ای قرار دارد.پروتون در هستۀ خود است؛ در دورۀ ..................... و گروه ................... جدول دوره 33عنصری که دارای 

1)3-13         2)4 – 13             3)3-15             4)4- 15 

 

6۱-    ای قرار دارد چند است؟است. عدد اتمی عنصری که در خانه زیر این عنصر در جدول دوره 32عدد اتمی عنصری 

  1 )50            2 )48                  3 )42                      4 )52 

 

62-    عدد اتمی عنصری که باBr35   و با   دوره همMg12 هم گروه باشد؛ کدام است؟ 

1)20           2)17             3)32              4)38 

 

63-   عدد اتمی عنصری که با عنصر Sc21 و با عنصر دوره همN7 هم گروه باشد؛ کدام است؟ 

1)35                          2)53                         3)33                      4)39 

EL 

95 

۰9 

6۴-   زیر ای عدد اتمی دو عنصری که درجدول دوره Zn30  قرار دارند چیست؟ 

 78و46د(     81و49ج(     80و48ب(        79و47الف( 

 

 باشد؛ عدد اتمی این عنصر و دوره آن کدام است؟ 16برابر با  5X93+ها در یون تک اتمی  ها با شمار نوتروناگر تفاوت شمار الکترون  -65

  ششم-52(2 ششم-51(1 

 پنجم-43(4 پنجم-41(3

K 

88 

 باشد؛  گروه و دوره این عنصرکدام است؟ 45برابر با  2X207+    ها در یون تک اتمی ها با شمار نوتروناگر تفاوت شمار الکترون  -66

 ششم-16(4 پنجم-15(3 ششم-14(2 پنجم-13(1 

K 

9۰ 

باشد؛ عدد اتمی این عنصر و تناوب و گروه آن کدام  12برابر با  3X75+اتمی    ها در یون تکها با شمار نوتروناگر تفاوت شمار الکترون  -67

 است؟

 1)33-4-15 2)33-4-14 3)35-5-15 4)35-5-14 

KR 

Kh 

89 

 قرار دارد. اختالف عدد اتمی آنها کدام است؟ 16و گروه  5در دورۀ   Bو عنصر  2و گروه  4در دورۀ   Aعنصر   -68

1 )28                    2) 34                       3 )31                     4 )21 

 

 ای جای دارند؟در یک دورۀ جدول دوره)با عدد اتمی داده شده(، های زیر کدام دسته عنصر  -69

1)10  ،11  ،12      2)16  ،17  ،19     3)9  ،7  ،35             4)20  ،26  ،33 

 

7۰-    چقدر تفاوت دارد؟جدول هستند(  17ها در گروه )هالوژن 3ی لوژن دورهها با 4عدد اتمی گاز نجیب دورۀ  

1)8          2)18                 3)9           4)19 

 

2Xa+اگر در یون   -7۱
نسبت تعداد نوترون به الکترون،   98

7

5
 21باشد؛ این عنصر با کدام عنصر زیر)با عدد اتمی داده شده( در یک گروه است؟  

1)16     2)30       3)24     4)7 

 

تفاوت تعداد نوترون و الکترون،      2X122+* اگر در یون   -72
1

3
 22ها باشد؛ این عنصر با کدام عنصر زیر در یک گروه است؟تعداد نوترون 

1)S 16                      2 )Zn30                   3 )C6                    4 )N7 

qlm 

کدام عدد اتمی دارای واحد کمتر باشد؛ خواص شیمیایی این عنصر با عنصر  30برابر پروتون،  2، تعداد نوترون از   X75  اتم عنصر  اگر در  -73

 زیر شباهت دارد؟

1)17       2)34      3)15      4)6 

EL 

96 

۰2 

                                                      

 

2Xa+کنیم؛  فرض می aعدد اتمی را   21 
؛ بعد نسبت این دو باید a-2شود: و تعداد الکترون می a-98شود: ؛ حاال تعداد نوترون می  98

7

5
شود؛ پس:   

98−𝑎

𝑎−2
=

7

5
 

رو حل شوند: باید دو معادله ) با دو مجهول( روبه  22 
1

3
𝑛)=2-(p-n  ,   122n+p=         برای مقایسه )؛ البته در روش دیگری با رسم شکل)محورp,n,e   .قابل حل است 
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 چند مورد از مطالب زیر درست است؟   -7۴

H1آ(جرم اتمی 
 بیشتر است. amu۱کی از اند 1

  دوره است.هم Y  2۱گروه و با عنصر هم Z    ۱7با عنصر  X 35ب(عنصر 

 ها، دو حرفی است.پ(در تناوب سوم جدول تناوبی، پنج عنصر جای دارند که نماد شیمیایی آن

 شود.می ت(هر ستون جدول تناوبی، شامل عنصرهایی با خواص فیزیکی و شیمیایی یکسان است و گروه نامیده

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  

KR 

99 
 

75-    اگر عنصرA32  با عنصر ،X  باشد؛ عنصردوره همای جدول دوره 15از گروهA ای جای دارد و عدد اتمی عنصر در کدام گروه جدول دوره

X کدام است؟ 

1)14  ،33        2)13  ،33        3)14   ،31          4)13  ،31 

KT 

95 
 

 
 

       13ص   عنصرهامی جرم ات 

76-  a)  طال................   هندوانه.....................    گیرند؟    کامیونمیجرم هر کدام را معموال با چه واحدی اندازه........... 

b)  ترازویی، وزن شما راkg 2/48 23شود؟!شما بنشیند؛ چه می دوشای روی پشه ناگهان)!(دهد؛ اگر نشان می ..................... 

 

 c)   جرم اتم، بیشتر به خاطر کدام

 ..........ذرات آن است؟ 

d)  جرم هرp تقریبا چند برابرe 

 .............است؟  

e) 1 amu     شود؟ چگونه تعریف می........... ........... ...........                   amu   نامند.می..........................را 

 

 f)  کدام تقریبا چند هرamu 

 هستند؟

g)  جرمH1
برابر با یک  دقیقا 1

amu  نیست.(  –)هست 

 

 h)  1موارد تقریبا  کدام amu  هستند؟ 

𝐶6اتم   
؛      12

1

12
𝐶6جرم اتم 

؛      12
1

16
𝑂8جرم اتم 

𝐻1اتم  ؛        16
 یک نوترون،  یک پروتون،    1

i) سدیم گوییم جرم اتمیمی وقتیamu  99/22 24است؛ یعنی ..........................................................  

 

 j)  اتمی دوتا هستۀ هلیم ازاگر𝐻𝑒2
 ........جرم اتمی............عدد جرمی ....... کنند؟ عدد اتمی میجدا شود، هر کدام چه تغییری  4

k)  جرم اتمی        -دد جرمی ع    -اعشاری است؟ عدد اتمی  موردکدام 

l)  در نماد  55با عددFe55 !25دو جمله بسازید ..........................................................     ..............................................................   .... 

 

 m)   چند  کفه،در هرamu باید قرار گیرد؟ 

n)    جرم هر عدد𝐶𝑢26
𝑂8تقریبا برابر با چند تا  64

 ...است؟ 16

o)  با برابر تقریبا نوترون هر  و هر پروتون  جرم amu  ........ است. 

p)  جرم  𝑁𝑎+11
  ........ 26است؟  amuتقریبا چند  23

 

 q)  نماد هر کدام را به صورت𝑋𝑍
𝐴 :بنویسید p…

….      ,  n…
….      ,  e…

….     

                                                      

 
 تواند اندازه بگیرد.گرم( را نمی 100) یا   kg 1/0چنین ترازویی کمتر از   شود!زبون بسته نمی پشۀ اصال متوجه این این ترازو، 23 

  ، جرم دارد. amuبرابر  99/22یعنی هر اتم سدیم،   24 

 ، جرم دارد. amuبرابر  55است.           جمله دوم: این اتم، تقریبا  55برابر با  p+nجمله اول: در این اتم ، مجموع  25 

 برابر) یعنی به اندازه عدد جرمی( 23تقریبا  26 

۱ P 

۱ e 

2 P 
2 n 

2 e 

3 P 
4 n 

3 e 

6 P 
6 n 

6 e 

8 P 

8 n 

8 e 

26 P 
33 n 

26 e 

92 P 
۱۴3n 

92 e 

8 P 
۱۰ n 

8 e 

6 P 
8 n 

6 e 

6 P 

7 n 

6 e 

H He Li C C C O O Fe U 

H1 H2
 

12
C 

12 amu 
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۱۰2-    عنصر فرضیX  24دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمیamu   27وamu  است که در شکل زیر باید به ترتیب با

باشد؛ چند دایره در   26/7amuابر شوند. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برهای سفید و سیاه نشان دادهدایره

 ها را به درستی نشان دهد؟شکل زیر باید سیاه رنگ باشند تا فراوانی ایزوتوپ

1 )16     2 )19       

3 )22     4 )27     

KR 

98 
kh 

       amu 25و دیگری با جرم اتمی   amu 20است یکی به جرم  ایزوتوپعنصری دارای دو   -۱۰3

 A25رنگ  به رو باید چندتا اتم در شکل روبهباشد؛  amu 24ین آن ؛ اگر جرم اتمی میانگ

     باشد؟

1 )16     2 )19     3 )22     4 )27                          

 

م اتمی ترین ایزوتوپ باشد؛ و جربرابر سنگین 4ترین ایزوتوپ ، است؛ اگر فراوانی سبک    A64و    A60    ،A62دارای سه ایزوتوپ  Aعنصر   -۱۰۴

 است؟کدام  A62باشد؛ درصد فراوانی   amu 25/61برابر  Aمیانگین 

1)5/37           2)30       3 )25/50    4)5/12   

Ost 

برابر  A 50است؛ اگر فراوانی ایزوتوپ   amu 45/51است؛ و جرم اتمی میانگین آن  A53A , 52A , 50دارای سه ایزوتوپ  Aعنصر فرضی   -۱۰5

 تواند باشد؟د؛ درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر کدام مورد میدرصد باش 40با 

1)35-25                          2)40-20                          

3)45-15                         4)50-10   

 

برابر  Aو جرم اتمی میانگین  %20 ترین ایزوتوپ آناست؛ اگر درصد فراوانی سبک    A88و    A84    ،A86دارای سه ایزوتوپ  Aعنصر   -۱۰6

 اند؟باشد؛ درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر کدام 4/86

1)20  ،60          2)40  ،40         

3 )50  ،30          4)60   ،20 

KT 

95 

kh 

ــر    -۱۰7 ــت. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول  54و  53، 51، 49ایزوتوب با عدد جرمی  4دارای  Aعنص ــوم  پفراوانی ایزوتوو  65اس  15س

ست به چپ کدام صد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از را شد، در صد با ها و جرم ها، برابر جرم اتمی آن)عدد جرمی ایزوتوپ      اند؟در

 فرض شود.( amu95/50، برابر Aاتمی میانگین برای عنصر 

1 )5/35 ،5/29 2 )5/47 ،5/17 3 )50 ،15 4 )5/50 ،5/14  

TK 

99 

 

هاها از روی جرم آنشمارش ذره 

 

 

۱۰8-  a)   چند تاamu می شه یک گرم)تقریبا به جرم یک لوبیا(؟ 

b)  کیسهدریک kg 50 ها، لوبیا هست. برای شمردنِ کل آنg250 عدد بود. تعداد کل لوبیاهای   600 ایم؛از این لوبیا را برداشته و شمرده

 این کیسه؟

 

 c) رش با جرمشما  16بیندیشیم   ص  هم با  

 d)   عدد اگر بدانیم جرم یکamu برابر با 

 amuچندتا گرم است؛ جرم  661/1×24-10   

 ....................... 32شود یک گرم؟می

e)  عدد قاشق................... قاشق یعنی  یک دست 

f)   عدد اتم .............. اتم آهن یعنی یک مول

 آهن.

 
 

 

                                                      

 
 عدد 000000000000000000000602یا       AN= 02/6×2310متولد شد!   "عدد آووگادرو"در جواب دادن به همین سوال بود که عددی به نام  32 

amu   amu amu 
  

amu amu            
  
? 

دونه  شهم،  میایک مول اتم آهن  نگِلَ  □
 تحویلم بدین؟ و بشمارین دونه،

   

 کنم.امروز شروع میاز  چرا که نه؟  ■
 

 یا پس فردا؟ فردا بیام بگیرم؟ □
 

  19000000000000000 حدود  ■
 ■ □ !سال دیگه   

 .دهدرا نشان میبسیار بسیار بزرگی  شمار  ،یک مول

 

 

  عدد 6 =   دست 1

1 mole  = 6/02× 1023
 عدد 

25A 
20A 
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 g)   نامند.می............................ دهند و آن را عددِ نشان می........... گویند. این تعداد را با ذره،  یک مول می................ ............ تعدادِ به 

h)  5  یعنی تعداد  آهنمول................................... 

i)   ،گویند.می.......... ....................................به جرمِ یک مول از یک ذره 

 

۱۰9-   کنند.میگیری زیاد اندازه دقت با را هااتم جرم ، .................. نامِ  به دستگاهی از استفاده با دانشمندان  

  هامحاسبات برای اتم 

۱۱۰-  a)  پروتون است. معنی این اعداد چیست؟ جدول را کامل کنید.چند عنصرداده شده تقریبیجرم مولی(=⊕   وننوتر=) 

amu 
 

 He C N O پروتون
 

Na Mg Al P S Cl K Ca Fe Cu Zn Br I Ag Hg  مولیجرم 

 2۰۱ ۱۰8 ۱27 8۰ 65 63/5 56 ۴۰ 39 35/5 32 3۱ 27 2۴ 23 .... ۱6 ۱۴ ۱2 ۴ ..... ..... .... )جرم یک مول(
 

 

 b)  از  اتم عدد 02/6×2310،در هر ظرف

هر عنصر وجود دارد؛ جرم هر کدام 

 است؟ چند گرم

 

 c)  168 گرم آهن یعنی چند مول آهن؟ .................................  .........        

         .........  ............................گرم آهن یعنی چند اتم آهن؟  168

 

d)  115 ؟ سدیمیعنی چند اتم  سدیمگرم............................  .........         

 

e)   ؟چند گرم است اتم آلومینیوم  18/06×2410تعداد.............. 

 

f)   گرم جرم دارد، این عنصر، کدام عنصر باال است؟  48اتم از عنصری،  9/06×2310تعداد........................... 

 

  هامحاسبات برای مولکول 

 g)  است؟« گرم»چند  مادۀ زیر، یک مول از هر 

H ;  H2    ;  O2     ; H2O   ; CH4   ;C2H6   ;   CO2    ;  NH3    ; C6H12O6    ;      Fe   ;    Ca(OH)2  ;  Al2(SO4)3  

 

 h)  سه مول آب چندگرم است؟  ................. ..................................   

 

i)  88g اکسید شامل چند مولکول است؟دیکربن   ................. 

 

j)  نی در لیواg90 33است؟مولکول آب  آب است. دراین لیوان چند     ................. 

 

k)   3عدد مولکول  30/1×2410تعدادNH گرم ؟ یعنی چند  ................. 

 

l)   گرم جرم دارد؛ جرم مولی این ماده را به دست آورید. 220ای عدد مولکول ماده 30/1×2310تعداد ........   .................    ......... 

 

                                                      

 

 33 90 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙  𝐻2𝑂

18 𝑔 𝐻2𝑂
×

6/02×1023𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒  𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙  𝐻2𝑂
= 30/1 × 1023 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒  𝐻2𝑂   

⊕ 9 ⊕ 
10  

 تعداد مولکول گرم

 مول

 گرم آب 90

 چند مولکول؟

 تعداد اتم گرم

 مول

کنید.ضرب روید، میباال کنید، تقسیم آیید میپایین ح، در این طر  

C S Fe Cu Hg 
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 m)  150 6( گرم اتانH2C( : 

 .................الف( چند مول است؟  

 .................ب(چند مولکول است؟  

 .................  ؟34اتم هیدروژن است چندپ( دارای 

 .................   ت(دارای چند اتم کربن است؟

  .................   ث(دارای چند اتم است؟ 

 روید ضرب کنید.(روید تقسیم کنید، باال میاست. پایین میمشخص شده مقصدو  مبدادر این طرح، )

 

۱۱۱-    اگر جرم مولیxMgSO   گرم بر مول باشد.  120، برابر باx  1(کدام است؟-;  g.mol 16, O= 32, S= 24(Mg=  

1)1 2)2     3)3     4)4 

 

۱۱2-    اگر جرم مولیxKNO   م بر مول باشد. گر 101، برابر باx  1(کدام است؟-;  g.mol 16, O= 14, N= 39(K=  

1)1 2)2     3)3     4)4 

 

۱۱3-   یک مول amu    چند گرم است؟ 

1  )1/12    2)16 3)12 4)1 

 

۱۱۴-   25/3جرم  بهای از فلز روی در قطعه ( 1گرم، چند اتم روی وجود دارد؟-g.mol 65=Zn)  

1)2210×3/01     2)2210×18/06          3)2410×6/02   4 )2410×12/04 

 

۱۱5-    1 (اتم آهن، برابر با ........................ مول آهن است و جرمی برابر با ....................... دارد.  15/05×2110تعداد-g.mol 56(Fe= 

 1) 0/025  -  1/4           2) 0/05  -  0/56     

 3)0/02   -  1/2                  4)0/05   -  1/2      

 

۱۱6-   گرم  30های موجود در تفاوت تعداد اتم𝐶6
𝐶𝑎20گرم   80های موجود در با تعداد اتم  12

 چقدر است؟  40

1)2310×6/02                 2)2410×1/204                       

3)2410×1/505              4)2310×3/01  

 

۱۱7-   گرم  60ر ها دتعداد اتم𝐶6
𝑁𝑎11ها در چند گرم ، با تعداد اتم  12

 برابر است؟ 23

1)48            2)60         3 )115          4)35 

 

 g.mol 18O=2(H-1 (کدام است؟  nعدد مولکول آب وجود دارد؛  n10×3/01گرم آب، تعداد میلی 009/0در   -۱۱8

1)17         2)19           3)20          4)21 

 

۱۱9-    8( پروپانگرم  132درH3(Cچند اتم وجود دارد؟)1-g.mol 1,H=12(C= 

 1)2410×48/16     2)2410×18/06      

 3)2410×1/224   4 )2510×99/1 

 

۱2۰-   6گرم  45های موجود در تعداد اتمH2C 1(گرم آب است؟      36های موجود در چند برابر تعداد اتم-g.mol 1,H=12, C=16(O= 

1)1        2)2          3)3            4)4 

 

 

۱2۱-   های کدام مورد مساوی است؟گرم آهن، با تعداد اتم 140های موجود در تعداد اتم 

  O= 16 g  ;   H=1  ;  Cu=64  ; C=12 ;  Mg=24 ; Fe=56): یک مول برحسب گرم  )جرم

 گرم آب 45(4 گرم مس                192( 3      گرم کربن          140(2 گرم منیزیم               60( 1

EL 

95 

۰9 

 =g.mol 1, H= 12, C= 28, Si= 32, S= 14, N= 35/5(Cl-1(وجود دارد؟ اتم دریک گرم ازکدام مادۀ زیر، بیشترین تعداد  -۱22

1 )2CS  2 )5PCl  3 )S2)4(NH  4 )4SiH 

 

                                                      

 

𝑔 C2H6 150  اتم هیدروژن دارد: 6هر مولکول اتان،  34   ×
1 𝑚𝑜𝑙C2H6
30 𝑔C2H6

×
6/02×1023𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒 C2H6

1 𝑚𝑜𝑙  C2H6
×

6 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒  C2H6
 = 18/06 × 1024 𝑎𝑡𝑜𝑚  𝐻   

 تعداد مولکول گرم

 مول

 تعداد اتم
 مبدا 

 مقصد 
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۱۴5-  a)  ِترین سطح انرژی)حالتِ.......... هیدروژن که معموال در پایین اگر به الکترون

 دست از با شود، این الکترونِ برانگیخته،میقرار دارد،(  انرژی بدهیم؛ برانگیخته 

، این انرژی به صورتِ  گرددمیباز .................  حالتِ به انرژی دادن

 شود.تابش می............................ 

b) *در اتم ، هر مقدار انرژی را داشته باشد؛ طیفِ نشریِ توانست میگر الکترون ا

 ......................................... 41عنصرها

c) * ،42است؟ خطیچرا طیف نشری عنصرها ................. ................. ................. 

 

 d)   تواند چرخد و)میدور هسته می بهمدل بور،  الکترون در اتم هیدروژن بر اساس- 

 تواند( هر مقدار انرژی داشته باشد.نمی

e)   43، کدام یک انرژی بیشتری دارد؟شکلدر هر (A  یا(B .................................. 

f)  رسیدن به حالتِ  برای ناپایدار(هستندو-کم(انرژی و )پایدار-)پربرانگیخته هایاتم

 نشر............... موجِ  طول با............... صورتِ  به را کرده دریافت رژیِان خود،............... 

 .کندمی

 

 g)   کدام شکل)ها( به وضعیت

انرژیِ الکترون در اتم شباهت 

 44دارد؟

 

 h)   ،45مرحله نیاز به انرژی دارد؟ کدامدر هر شکل (a  یاb   ) 

i)  دهد؟مرحله، انرژی پس می کدام(a یاb ) .......   ...................... 

j)  دهد؟ این انرژی را پس می چگونه.........................................   

k)  (2یا1حالت پایه کدام است؟ )  ......... حالت برانگیخته؟ .............       

 

 

 l)  46برای انگیختن الزم است؟ انرژی مقدار*در شکل باال،چه  ...............       

m)  * 47( چطور؟3/1بیشتر )مثال  افتد؟( داده شود چه اتفاقی می2/8مثال )مقداراز این  کمتری انرژیاگر  ............... 

 

 ........ شود کهاتم برانگیخته به اتمی گفته می   -۱۴6

 .نتقال یافته باشدهای باالتر، ا( الکترون آن از حالت پایه به الیه2                    .صورت یون درآمده باشد( به1

 ( بر اثر جذب انرژی کافی، یک یا چند الکترون از آن جدا شده باشد.4 .          انرژی از دست داده باشد یمقدار ( 3

Snj 

98 

۰3 

  اتم کوانتومی مدل 

۱۴7-  a) باال دیگر یپله به ایپله از را خود بدن تا کنید صرف ...... و ........ باید انرژی نردبان از رفتن باال برای 

  بکشید.

b)  باال رفتن از نردبان  -انتقال الکترون در اتم ، مانند کدام نوع باالرفتن است؟  باالرفتن از تپه 

c)  اتم ها در الکترون انرژی  .اندنامیده  .............شیوۀ را ............ پرداختِ  یا دریافت نردبانی یشیوه 

 .نامندمی ................ساختارِ را اتم،  برای شده پیشنهاد ساختار  رو، این این از  .است ..............

 

                                                      

 
 به صورت پیوسته بود)نه خطی(. 41 

 های خاصی از انرژی باشد.تواند روی سطحتواند داشته باشد. فقط میزیرا الکترون در اتم هر مقدار انرژی را  نمی 42 

 انرژی بیشتری دارد. Bدر هر دو شکل،  43 

 بست!میی دیگر لبخند بر لبانش نقش هاو با شکل کشیدمیچهره درهم  Fو  A، Bی ها؛ با دیدن شکلدیداین سوال را می )فاتحه فراموش نشود!(قطعا اگر شادروان نیلز بور  44 

 ستقالل و پرسپولیس ربط ندهند!را به ا هااین رنگ کنم که قضیهمیاز دوستان اهل ورزش خواهش  45 

 ، واحد بسیار کوچکی برای انرژی است.( eVالزم است. )    eV 5؛ و در  شکل چپ     eV 3* در شکل راست   46  

ه باید کدام انرژی را جذب کند و کدام انرژی فهمد کافتد!  در این جا یک سوال تاریخی را دانشمند معروفی به نام رادرفورد از بور پرسید که الکترون از کجا می* هیچ اتفاقی  نمی 47 

 دانشمندانی دیگر با موجی دانستن الکترون جواب این سوال را دادند.  "دانم!نمی "را خیر؟!     و بور فرمود: 

  eVانرژی
  

       -6 
  

    - 8 
  

  
    - 11 

   a    b   
  

۱حالت   

 انرژی

3حالت   
  eVانرژی   

                         
-6 

 

        - 8 
  

  
      - 11 

a      b   
 انرژی

۱حالت   

2حالت   

A 

B 

C 
D 

E F 

A 

B 

A 

B 

 زمین هسته اتم

 الکترون سنگ
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d)  

 

 e)  فضای  در هاالکترون و دارد اتم ...............  در و............... بسیار فضایی در گیرند که هستهای در نظرمیاتم را کره ،میمدلِ کوانتو در(

 .شوندمی توزیع هسته پیرامون هایی....................... در و ترمدارِ( بسیار بزرگ –

f)  48ندارند.( -مشخصی)دارند انرژیها در اتم  ندارند( ؛ الکترون -مشخصی )دارند جایها در هر الیه، مدلِ کوانتومی، الکترون در 

 

 g)   الکترونی در هیدروژن،  هایسقوط ایناز  دستهکدام

 کنند؟میپرتوهای مریی تابش 

2 3 4 5 6  3 4 5 6    4 5 6 
                
1 1 1 1 1  2 2 2 2    3 3 3 

 

۱۴8-   های برانگیخته)در مقایسه با حالت پایدار( درست هستند؟های زیر در مورد اتمکدام عبارت 

 نرژی باالتری دارند.                     پ( سطح ا های بیشتری دارند.       آ( از پایداری بیشتری برخوردارند.       ب(تعداد الکترون

 ث(تمایل به نشر نور دارند.   ها از هسته بیشتر است.    های آنت(به طور کلی فاصلۀ الکترون 

 (آ ، ت و ث4 (پ ، ت و ث          3  (پ و ث     2  (آ و ث        1

 

۱۴9-   است........................طیف نشری خطی. 

          فلزها، یکسان( نا2 وه، یکسان             ( فلزهای یک گر1

 ( هر فلز،مخصوص به خوداست وبابقیۀ فلزات متفاوت4 همۀ فلزها، یکسان                     ( 3

 

 شود؟الیۀ الکترونی در نظر بگیریم، حداکثر چند طول موج مختلف در طیف نشری خطی هیدروژن یافت می  6اگر برای هیدروژن   -۱5۰

1)7           2)15            3)21            4)4  

 

دهد؛ کدام طول شکل زیر بخش مریی طیف نشری خطی اتم هیدروژن را نشان می  -۱5۱

 است؟  n → 4=n=2موج نشان دهنده انتقال الکترونی 

1)410    2)486      3)434       4)656  

OL 

22 

۱52-    دهد؛ کدام انتقال مریی است اتم هیدروژن را نشان میشکل زیر تعدادی از انتقاالت الکترونی در

 انرژی کمتری دارد؟ Aپرتو  و نسبت به 

1)B              2)C            3)D            4)E  

 

 

 .ردقرار دا............... ودرحالت سطحِ انرژی ممکن............... ، معموال در براساس مدل اتمی بور تنها الکترون هیدروژن  -۱53

 برانگیخته-(باالترین4 پایه   -(باالترین3 برانگیخته   -ترین(پایین2            پایه-ترین(پایین1

 

 تری تابش می کند؟کدام انتقال الکترونی زیر پرتو پرانرژی دراتم هیدروژن  -۱5۴

 4به5(ازتراز4         3به4(ازتراز 3        1به 2ازتراز  (2   2به 3( ازتراز 1 

 

۱55-    مدل اتمی بور، هنگامی که الکترون در حالت پایه قرار دارد، مقداردر n  چقدر است؟ 

 نهایت(بی4       7(3       2(2         1(1

 

                                                      

 
 دارند.   -ندارند  48 

n=1 

n=2 

n=3 
n=4 
n=5 
n=6 
n=7 

A B C 

D 

E 

656                      486        434   410 nm 

 

n=1 

n=2 

n=3 

n=5 
n=4 
n=6 n=∞ 

Y 

R 

E 

 انرژی بیشتر         ناپایدارتر
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۱62-  a)     سمت راست و شکل

 جدول را کامل کنید.

b) ها، به انرژی زیرالیه

وابسته ........... و .... ...........

 است.

c) هایی، ترتیب با رسم فلش

ها را نشان پرشدن زیرالیه

 دهید.

d)   به این ترتیبِ پرشدن زیر

 49گویند.می............... ها، الیه

 

 

 e)  ،چند حداکثر هر زیرالیهe گیرد؟ می…s …p ...d  …f    ،چند  حداکثرهرالیهe 6…5 …4  …3 …2  …1گیرد؟می…  

 f)   تعداِد ........ زیرالیه است: . شامل،  4الیهs , p , ………..  که مقدارL کند.میها از ........ تا .......... تغییر برای آن 

g)  :6 دو عدد کوانتمی مربوط به هر زیر الیه را بنویسیدf 6p 5d 5p 3p 3s 2p 2s  

…. 
…. 

…. 
…. 

…. 
…. 

5 

1 
…. 
…. 

…. 
…. 

…. 
…. 

…. 
…. 

n  

l  

 

 n 5 4 3 2 1 الیۀ اصلی 
 تعداد زیرالیه .… .… 3 .… .… .…

 …. 
…. 

…. 
…. 

2  , 1 ,  0 
s , p , d 

…. 
…. 

…. 
…. 

 )عدد کوانتمی فرعی( Lمقادیر مجاز 

 هانام زیر الیه

  حداکثر تعداد الکترون در الیه .… .…  2+ 6+ 10 .… .… .…

 

 h)   3(؟.....      نداردرو، وجود روبه زیرالیۀکدام,L=3) ;       (n=1,L=4);         (n=2,L=3);      (n=0,L=4=(n 

i)  ؟         ندارندوجود  ،های زیرکدام موارد از زیرالیهs4f   ,     3p   ,   3d   ,   2s    ,  1 

j) ای زودتر پر شد؛ زیرالیه کمتری داشته باشند و اگر مساوی..............  شوند که هایی پُر میبر اساس قاعده آفبا، نخست، زیرالیه

 کمتر داشته باشد....................... شود که می

 

 k)   های  زیر را بنویسید:     اتم الکترونیآرایش.........                              He: 2          1s1H:  1 

*37Rb: ......... 19K: ......... 11Na: ......... 3Li: 1s2 2s1 

*38Sr: ......... 20Ca: ......... 12Mg: ......... 4Be: ......... 

*39Y: ......... 21Sc: ......... 13Al: ......... 5B: ......... 

*48Cd: ......... 23V: ......... 14Si: ......... 6C: ......... 
 

 

 *49In: ......... 25Mn: ......... 15P: ......... 7N:  ......... 

*54Xe: ......... 30Zn: ......... 16Si: ......... 8O: ......... 

*55Cs: ......... 31Ga: ......... 17Cl: ......... 9F: ......... 

*57La: ......... 36Kr: ......... 18Ar: ......... 10Ne: ......... 
 

 

                                                      

 
 قاعده آفبا49 

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

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

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

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

... ... ...      

2s 2p       

1s        

 

L=0 
L=1 

n=1 

n=2 

n=3 

n=5 

n=4 

………………… 

 
…… 

………… 

…………… 

………………… 

……………………… 

1s 

2s 

3s 

4s 

4p 

4f 

3p 
3d 

2p 

…. 

…. 

نه
خو

ی 
ست

د پ
ک

ه؟
ند

 چ
ن

تو
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۱63-  a) ها( )مانند نمونه
آخرین زیرالیۀ 

را پرشدن درحال
برای عنصرهای 

شده را مشخص
 بنویسید.

)امیدوارم از 
کشف مهم 
خودتون لذت 

 ببرین!(

Ost 

 b)  :بعد از این آرایش الکترونی را به کمک جدول بنویسید.ها را در جدول به خاطر بسپارید و زیرالیه ترتیب)درسنامه(نکته مهم 

 سوال در پاسخنامه مراجعه کنید.( )به درسنامه این

39Y: ......... 37Rb: ......... 33As: ......... 25Mn: ......... 

87Fr: ......... 73Ta: ......... 81Tl: ......... 50Sn: ......... 

   103Lr: ......... 
 

 

  دهید:  شود با استفاده از جدول( به سواالت زیر پاسخ)تاکید میبا استفاده از جدول 

c)  4)درسنامه( آرایش الکترونی عنصری بهp42s4 شود؛ عدد اتمی این عنصر چند است؟  ختم می............................. 

d)   2آخرین زیرالیه در حال پرشدن اتم عنصرهای زیر داده شده، عدد اتمی هر کدام ؟p6      .......۱s3     ........6d3   ......5p5  .......... 

e) سنامه(در اتم ایندیم  )درIn49  تعداد زیرالیه: .........       است؟ تعداد الیه: چند الیه و چند زیرالیه از الکترون اشغال شده.................. 

f)  4آرایش الکترونی اتمی عنصری را بنویسید که در زیرالیهp  .خود، یک الکترون داشته باشد............................ 

 

 g)  رسنامه(عنصر )دV23  چند الکترون در الیه سوم خود دارد؟.................... 

h) )الکترون باشد.... 9الکترون باشد.........  پ( 7الکترون باشد،....   ب( 3)درسنامه( عدد اتمی عنصری که در الیه سوم خود دارای :   الف 

i) :عدد اتمی عنصری را بیابید که تعداد الکترون 

     ............باشد. 4آن دو برابر الیه  3های الیه پ(الکترون ............آن مساوی باشد 4sو   3dب(............   آن مساوی باشد 3pو   3dالف(      

j) * خود باشد.  5الکترون در الیۀ   4دارای   عنصری را تعیین کنید که  اتمیعدد............................. 

k)   کنند؟ هایی الکترون دریافت میچه زیرالیه 4در دوره .......................................   هایی است؟ الیه، دارای چه زیر4الیه....................... 

 

 l)  های زیر دارد)به کمک جدول(؟چند الکترون با ویژگی 83)درسنامه( عنصری با عدد اتمی 

 ..... n=6 .ح ..... n=5 .ج ..... n=4 .ث n=3 18 .ت ........ n=2 .ب ..... n=1 .أ

   ..... L=0 .ز ..... L=4 .ر ..... L=3 .ذ L=2 30 .د ..... L=1 .خ
 

 

 m)  الکترون های آن را مشخص  شمارروی هر الیه

  کنید:

 

 

  ؟                  ؟

2p6   2p3 2p2 2p۱           2s2 2s۱ 2دوره  

3دوره 3s۱ ؟           3p۱  ؟   ؟  

  ۴s۱ ؟ 3d۱۰ !     !  3d2 3d۱ ؟  ؟   ؟

  ؟ ؟ ؟         ؟ ؟  ؟   ؟

  ؟ ؟ ؟         ؟ 6p۱  ؟   ؟

    ؟         ؟      

 

 ؟             ؟

 ؟             ؟

 

13
Al 19

K 
21

Sc 
26

Fe 31
Ga 
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 n)   کند؛ دقیقا از روش آفبا پیروی نمی کرومو  مسآرایش الکترونی دو زیرالیه آخر اتم عنصر

  50آید:پُر درمیبه صورت پُر یا نیمه s4با گرفتن یک الکترون از زیرالیه  d3بلکه زیرالیه 

  
 
24Cr:[Ar]4s13d5 ; 

 
29Cu:[Ar]…..                               

o)  51چند عنصر وجود دارد که اتم آن دارای: 4ی در دوره        ( با توجه به آرایش الکترونی دو عنصرCu29  وCr24) 

 7d34 .......    باشدd3باشد        .......d3نیمه پُر باشد        ........d3 پُر باشد…..     s4 نیمه پُر باشد........   s4 .پُر باشد        ........    

 

 p)   آرایش الکترونی اتم آهنFe26 :52را بنویسید و موارد زیر را مشخص کنید                                             ................................ 

       .   ...............ت(زیرالیۀ با انرژی بیشتر: ...............  پ(آخرین زیرالیه:   ............... ب(باالترین زیرالیه:  .......آ(آخرین زیرالیۀ درحال پرشدن: 

 

 q)  1  (.......  53گیرد؟می)درسنامه( کدام یک زودتر الکترون,L=3) ;   t)(n=1=,L4);    z)(n=2,L=3);    y)(n=0,L=4x)(n= 

r) یک باالتر است؟  کدام سطح انرژیd   4d  3p  3s  3 

s)  در اتمAs33  چند الکترون وجود دارد کهn+L بشود؟ 5ها برابر با آن 

 

 عدد کوانتمی فرعی )دومین عدد کوانتمی(، چه مقادیری را می تواند داشته باشد؟  -۱6۴

l=0،1،2،3،4,....,n (4           l=0،1،2،3,...,n-1 (3               l=1،2,.......,n (2                l=1،2,....,n-1 (1 

 

۱65-   کدام است؟ 5ها در الیۀ تعداد الکترون حداکثر 

1)50      2)32       3)18     4)8 

 

۱66-   ،الیۀ الکترونی n=4    الکترون داردحداکثر گنجایش، تعداد.....زیرالیه و...........   

 32و  4(4     32و 3(3         16و 4(2          16و 3(1

 

۱67-   زیرالیه بیشتراست؟    الکترون درکدام   انرژی ،به طور معمول 

1)4p        2)4s            3)4f          4)3d 

 

درست «  ؟»، مقدار عدد کوانتمی داده شده به جای عالمت در کدام گزینه   -۱68

 است؟

 n L  عدد کوانتمی داده شده 
 L=4  ؟ 3 (1
 .… ,n=2,3  2 ؟ (2
 L=1  ؟ 1 (3
 n=5  3 ؟ (4

 

۱69-    4کدام مجموعه اعداد کوانتمی برای اوربیتال اتمیf 4 3 2 1  درست است؟ 

n 4 2 3 3 

L 3 4 3 2 

 

۱7۰-   های یک اتم، نسبت داد؟به یکی از الکترون تواننمیهای کوانتمی را کدام مجموعه عدد 

1)n=2 , L=2         2) n=4 , L=0  

3) n=3 , L=1          4) n=5 , L=3  

KT 

96 

Kh 

 تغییر

 

۱7۱-   کدام است؟ 33عدد اتمیی با آخرین زیرالیۀ اشغال شدۀ اتم عنصر    

1)3d        2)4p            3)3s          4)4s 

 

    ؟شود .عدداتمی این عنصر کدام استتمام می 3p6 2s6آرایش الکترونی اتم عنصری به  -۱72

1)7      2)39       3)67     4) 83 

 

۱73-   پر است؟کدامیک عدداتمی عنصری است که آخرین زیرالیۀ الکترونی آن نیمه 

       12(4             13(3            15(2            16(1   

 

                                                      

 
 شود!:میتلفظ « ک»عجیب آن که اول اسم انگلیسی هر دو  به صورت     ؛  (!Cufti Elements)چند عنصر کوفتی وجود دارد؟ دو تا! مس و کروم  4در دوره   50 

   Cu:Copper  29Cr: Chromiom    ;  25          زند!میهماهنگی بین زبان فارسی و زبان انگلیسی و زبان علم ، موج 

  .است در زمینۀ آرایش الکترونی ایی جدول دورههاقسمت )!(خیزتریناز تست 4دوره    51 

  7d34   ؛(27)یک عنصرd3؛(هیچ)باشد    d3ُ؛(25و24عنصر دو)ر باشدنیمه پ   d3 ُ؛عنصر( 8) ر باشدپ    s4 ُ؛(3)ر باشدنیمه پ   s4  ُ(15)ر باشدپ          

 s4ب، پ، و ت(    d3آ(   52 

 z→y→x→t  p   4→d3→s4→p3ای پیداست، ترتیب پر شدن به قرار زیر است:     روش جدول: همان طور که در جدول دوره□   53  

        برای هر زیرالیه  :کتاب درسی پرهزینه!روشn+L کنیم: را حساب میx)4+0=4;  y)3+2=5;   z)4+1=5 ; t)3+1=4    ،؛ در بین این چهار زیرالیهx  وt گیرند)چون زودتر الکترون می

n+L  ).کمتری دارندt  زودتر ازx  زیرا ،n  کمتری دارد. وz  ازy زیرا د(،یرترn+L ها یکسان است ولی  زیرالیۀ آنz  مقدارn ).بیشتری دارد 

29Cu:[Ar]4s23d9   24Cr:[Ar]4s23d4   
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 است؟ نادرستبا عدد کوانتمی مشخص شده، در کدام مورد  (e)، تعداد الکترون 51 * در عنصری با عدد اتمی  -۱93

1)L=0 , (10e)               2)L=1 , (21e)     3)L=2 , (20e)          4)L=3 , (14e)  

 

−𝑋3در آنیون   -۱9۴
𝑍

2𝑍+1 نصر هایی  که در اتم عاست؛ شمار زیرالیه  34ها ها و الکترونمجموع نوترونX  از الکترون اشغال شده ، برابر است ،

 با:

1)5     2)6  3)7  4)8 

 

باشد؛ در بیرونی ترین زیرالیۀ اتم آن، ............................ الکترون جای  10برابر  3X79-های یون تک اتمی ها و نوتروناگر تفاوت شمار الکترون  -۱95

 ......... است.برابر ............. Xدارد و عدد اتمی عنصر 

1)3  ،31    2 )3  ،33     3 )5  ،31     4 )5  ،33   

KR 

97 

kh 
 
 

  Cu29Cr   ,   24    استثنا از آفبا 

 54ها آن پُر باشد؟اتم d3ای، چند عنصر وجود دارد که زیرالیۀ در دورۀ چهارم جدول دوره  -۱96

1)2            2 )6            3 )8            4 )10 

 

 است؟پر و پرشدههبه ترتیب، نیم d3چهارم، زیرالیۀ  دورۀر چند اتم عنصرهای واسطۀ د  -۱97

 1و1(4     2و3( 3      3و2(2      2و2(1

K 

88 

 .خود دارای .....الکترون است d 3یابد، این عنصر در زیرالیۀ می پایان1s4 آرایش الکترونی عنصری به  -۱98

 10یا 5یا1)0                2)5              3)1              4)0

 

 پر هستند؟در دورۀ چهارم، چند عنصر دارای زیرالیۀ نیمه  -۱99

1)3      2)4       3)5         4)6 

 

2۰۰-   ترین الیۀ الکترونی خود یک الکترون دارد؟کدام عنصر واسطه در بیرونی     

1)Sc21             2 )Cu29          3 )Zn30        4)Mn25   

 

2۰۱-   ؟کندنمیدقیقا از قاعدۀ آفبا پیروی  ،آرایش الکترونی اتم کدام عنصر زیر در حالت پایه 

1)Y39          2 )Cr24        3 )Xe54         4 )Sc21 

 

2۰2-    در اتم  Cu29 2  چند الکترون با عددکوانتمیl=    وجود دارد؟ 

1)1          2)9              3)10           4)18 

 

2۰3-    در اتم  Cr24 0  چند الکترون با عددکوانتمیl=    وجود دارد؟ 

1)2              2)7              3)11           4)13 

 

 کدام است؟ ؛رسدمی 18آن به  اولین عنصری که تعداد الکترون الیۀ سوم یاتم ، عددایدر جدول دوره  -2۰۴

 1Kr(36                             2Zn(30                         3Cu(29                            4Ar(18 

 

 55؟کدام است ؛رسدمی 13آن به  اولین عنصری که تعداد الکترون الیۀ سوم یاتم ، عددایدر جدول دوره  -2۰5

 1Kr(36                              2Zn(30                         3Cu(29                            4Cr(24 

 

2۰6-    در اتمCo27    1نسبت تعداد الکترون باL= 2های با  ، به تعداد الکترونL=  چند است؟ 

1)
9

12
            2) 

12

9
           3) 

7

12
            4) 

12

7
  

 

2۰7-    در اتمCu29    3نسبت تعداد الکترون باn= 2های با  ، به تعداد الکترونL=  چند است؟ 

1)
9

5
            2) 

5

9
        3) 

15

9
        4) 

9

15
 

 

 است؟ =3nهای ، چند برابر تعداد الکترون =0Lتعداد الکترون با    Cr24در اتم   -2۰8

1)
8

12
          2) 

7

13
          3) 

7

8
          4) 

7

12
 

 

 

                                                      

 
 پر است.  d3، زیرالیه  36تا  29در  اتم همه عنصرهای  54 

 است. Cr24باشد ؛  5d3؛ و اولین عنصری که به صورت     5d3 6p3 2s3الکترون باشد؛ باید داشته باشیم:  13برای این که در الیه سوم یک اتم،   55 
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2۰9-   چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 

 شود.، مشخص میlو  nبا اعداد کوانتومی هر زیرالیه آ( 

 ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی وابسته است.ترتیب پر شدن زیر الیه ب(

 توان معین کرد.( را میaها )گنجایش الکترونی زیرالیه  a=۴l+2از رابطۀ  پ( 

 است.  7/۰برابر  l=  2به  l=۰های دارای نسبت شمار الکترون Cu29در اتم  (ت

1)1           2)2               3)3                   4)4 

KR 

۴۰۰ 

2۱۰-    2+در یون فلزیM65است، کدام موارد از مطالب زیر، دربارۀ عنصر  7ها برابر ها و نوترون، تفاوت شمار پروتونM درست است؟ 

 است. l=0الکترون با عدد کوانتومی  8آ( اتم آن دارای 

 است. 29ارم جدول تناوبی با عدد اتمی در دورة چه ۱۱ب( عنصری از گروه  

 است. l=2های دارای برابر شمار الکترون 2/۱در اتم آن،  l=۱های دارای پ( شمار الکترون 

 برابر است. X25های آخرین الیۀ اشغال شدة اتم های آخرین الیۀ اشغال شدة اتم آن با شمار الکترونت( شمار الکترون 

 (ب،ت4           (ب،پ3          (آ،پ2        ( آ، ت1

KT 

۴۰۰ 

M27دربارۀ اتم   -2۱۱
 درست است؟ ری، کدام موارد از مطالب ز 60

M28آن، اتم  یهازوتوپیاز ا یکی( آ
 است. 6۰

 است. 6آن، برابر  یهاها و نوترونب( تفاوت شمار پروتون 

 ت. اس 2۰در آن برابر  l=۱و  l=  ۰ یکوانتوم یعددها یدارا یهاپ( مجموع الکترون 

 است.  3، برابر X2۴اتم  dزیرالیۀ  یهاآن با شمار الکترون dۀ یرالیز یهات( تفاوت شمار الکترون

 آ، پ، ت( 4  ب، پ، ت( 3           ب، پ( 2   ب آ،( 1

KR 

۴۰۰ 

Kh 

دو عنصر وجود  ،یتناوب واسطۀ دورۀ چهارم جدول یعنصرها انیشود؟ در مکامل می یبه درست ریجملۀ ز یها، مفهوم علمنهیبا کدام گز  -2۱2

 ها ....................................دارند که در اتم آن

 دارد. l=۰و  n=3 یکوانتوم یالکترون، عددها کیفقط ب(           دارند.  l=2و  n=3 یکوانتوم ی( ده الکترون، عددهاآ

 دارند.  l=۱و n=3 یکوانتوم یازده الکترون، عددهات( دو      الکترون وجود دارد.  کیتنها  ،یالکترونۀ یال نیپ( در آخر 

 ت ،( ب4 پ، ( آ3 (پ، ت2 ، ب (آ1

KT 

۴۰۰ 

Kh 

 است؟ L=2های موجود در زیرالیۀ  ، چهار برابر شمار الکترون  L=1هایی با های موجود در زیرالیهدر اتم کدام عنصر شمار الکترون  -2۱3

1)Kr 36               2)Cu 29                       3 )Fe26                       4 )V23 

 

 کدام است؟ Ge32های موجود در آخرین زیرالیه اتم برای همه الکترون  n+Lمجموع   -2۱۴

1)10     2)12      3)14    4)16 

 

  ایآرایش الکترونی و جدول دوره 

2۱5-  

   56بیشتر از یک جواب دارند.    Mو  Qمورد 

Ost 

 b)  تعلق دارند؟از جدول، هر قسمت از این ترتیب آفبا به کدام دوره کنید که  تعیین*مانند نمونه 

6p710d6  14f5 2s7 6p610d5  14f4 2s6 6p510d4 2s5 6p4 10d3 2s4 6p3  2s3 6p2  2s2 2s1  

…. …. …. …. …. 
 

 دوره2
 
…. 

 دوره

 تعدادعنصر .… عنصر 8 .… .… .… .… .…
 

 

2۱6-   ای عنصرها، جای دارند و تفاوت عدد اتمی گاز نجیب دورۀ اول و دورۀ سوم کدام است؟ول دورهگازهای نجیب در کدام گروه جد 

1)17 ،16     2)18  ،18   3)18  ،17        4)18  ،16 

KR 

96 

 

                                                      

 
 56 M      1تواند باشد )سه عنصر میs410d3Cu:[Ar]29,  1s45d3Cr:[Ar]24,  1s4K:[Ar]19(        وQ  :20 ,21،22،23،25،26،27،28،30ُنه عنصر 

1 8 2 2 14 1 8 
1 13 . . . . . 

1 18 . 
1 . 

B D E G J 

2 . 

M 

3 . 

 

a)و جای عنصر مربوط به هر اتم را مشخص کنید:، آرایش الکترونی عدد اتمی 

Q R 
A   
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232-   تنادرساست؛ کدام مورد درباره آن داده شده قسمتی از آرایش الکترونی اتم عنصری در شکل نشان 

 است؟

  است. 17( عدد اتمی آن 1

 دارد. L=2با  الکترون 5( تعداد 2

 ای قرار دارد.جدول دوره چهارم( در دورۀ 3

 پر است.نیمهزیرالیۀ ( دارای یک 4

EL 

95 

۰9 

تواند کدام شکل می  -233

آرایش الکترونی پایدار 

 اتم یک عنصر باشد؟

 

 ها برابر با صفر باشد؟برای آخرین زیرالیه اتم آن Lتوان یافت که عدد کوانتمی ای، چند عنصر میجدول دوره عنصر نخستِ 36در   -23۴

1)12   2)14    3)16   4)18 

 

235-    کدام مطلب دربارۀ عنصرX است؟ نادرست 

 است.زیرالیۀ آن، از الکترون اشغال شده 8( 1

 است. L=1الکترون با  10( دارای 2

 است. 4p42s410d3[Ar]( آرایش الکترونی فشردۀ آن، به صورت 3

 است. 52( عدد اتمی عنصرِ زیر آن، 4

                  

                  

                  

  X                

EL 
97 

۰2 

236-   کوانتومی عدد با الکترون 17 دارای عنصری اتم اگر  L=1 این و است الکترون .............آن، دارای اتم شدۀ لاشغا زیرالیۀ آخرین . باشد 

 دارد. جای جدول، ........... گروه  و ........... دورۀ  در عنصر

 17-چهارم-7(4    15-پنجم-7(3    15-پنجم-5(2   17-چهارم-5(1

 

 آن...... است. است و آخرین زیرالیۀ اشغال شدۀ اتم گروهای همبا عنصر ........ درجدول دوره A52عنصر  -237

  1 )X34,  4p4           2 )Y32,  2p4   3 )X34,  4p5    4 )Y32,  2p5   

KR 

93 
 تغییر

 

238-   3های های زیرالیهدر اتم کدام عنصر، شمار الکترونd  3وp 3های زیرالیۀ برابر و در اتم کدام عنصر، شمار الکترونd  4باs برابر است؟ 

  1)Fe 26Ti ,  22            2)Fe26Cr ,  24             3)Cr24Mn ,  25          4 )Cr24  ،Ti22 

KR 

95 
 

kh 

239-    5ترین زیرالیۀ اتم آن با عنصری که بیرونی 15اگر عنصری در گروهp4 اند؟دوره باشد؛ کدام مطالب زیر دربارۀ آن درستاست؛ هم 

 الکترون دارد. 7ترین الیۀ اتم آن ب( بیرونی                               است.                                   33آ( عدد اتمی آن 

 است.زیرالیه در اتم آن از الکترون اشغال شده  9پ(

 است.  ۱3در آن برابر    n=3با   n=۴های دارای عدد کوانتمی ت( تفاوت شمار الکترون

 آ، ت( 4 ( ب، پ، ت        3 ( ب، پ          2  ( آ، ب     1

KR 

96 

Kh 

 تغییر

 است؛ درکدام دوره و در کدام دسته از عنصرها جای دارد؟ L=3 , n=4های کوانتمی *اتمی که دارای الکترونی با عدد  -2۴۰

 4f(ششم، 5f             4( چهارم ، 5f         3(ششم، 4f        2(چهارم، 1

KT 

95 
 تغییر

های ها در زیرالیهوجود دارد و عنصرهایی که آخرین الکترون آن l.............. مقدار برای عدد کوانتمی در چهارمین الیۀ الکترونی اتم عنصرها، .....  -2۴۱

 گیرند، در ...................... دورۀ مختلف جدول تناوبی جای دارند.مربوط به این الیه قرار می

 ،  سه 4(4  ،  دو    4(3  ،  سه   3(2  ،  دو     3(1

KT 

97 

kh 

 

  الیۀ ظرفیت 

1 

2 
2 6 

2 
8 

2 13 

2 
8 

1 
9 

2 
8 

 

(1)  (2) (3) (4) 

13e- 2e
-
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 است.تعداد الکترونهای ظرفیتی آن چند است؟  2s4 3d3 6p3 2s3[Ne]    آرایش الکترونی اتم عنصری به صورت  -267

1)5  2)2    3)3               4)4 

 

مترمکعب از فلز منگنز )جرم هر سانتی یب دارای چند مول الکترون ظرفیتی است؟قرتمتر از فلز منگنز، به سانتی 4جود در یک مکعب به ابعاد های مواتم  -268

 ( g.mol 55Mn =25-1 گرم در نظر بگیرید،  5/7را برابر هر 

1)57/5           2)1/61               3)8/65                   4)2/67          

KR 

۴۰۰ 

های ترکیب 

  یونی

 

269-  

a) ین الف(طرح باال واکنش بF9Al , 13 60دهد. تفسیر کنیدرا قبل و بعد از واکنش نشان می: 

 

 P ۱5Na   , ۱۱ب( 

 

   O  8Al , ۱3پ(

(61) 

 

 

 b)  را بنویسید. باال نماد یون پایدار هر عنصر جدول  

c)  چرا*Be  وB  وC 62به صورت یون وجود ندارند؟ در طبیعت ................... 

  

 

 d)   توانند با یکدیگر خنثی شوند؟ فرمول هر ماده را بنویسید. میای زیر، هاز هر جفت یون تعدادچه 

 ......... ........... ...........فرمول:   Na+و 2O-الف(  

                  ........ ........... ..................فرمول:   2Mg+و   Cl- ب( 

                     ............................... ........... ....فرمول:   3Al+و   2S-پ( 

 

27۰-   ماده یونی حاصل از عنصرهای زیر را بنویسید: 63فرمول و نام  

                                                      

 

   3Al    ←    3AlF+و F-و  F- و F-شود: یون فلوئورید خنثی می 3هر یون آلومینیوم با   60 

           2O,  -2O, -2O, +3Al, +3Al    3O2Al- برای مورد )پ(:  61  

 چون بار نسبتا زیاد و شعاع کم دارد، ناپایدار است. 3B+شود. مثال تر یافت می*هرچه غلظت بار الکتریکی)چگالی بار(روی یک یون بیشتر باشد؛ یون ناپایدارتر است و درطبیعت کم  62 

 شه:ی چند برابر میتون تو شیمسرعت عملبهتر است از همین حاال نام و موقعیت عنصرهای زیر را به خاطر بسپارید؛    63 

                   یهِ

  الیلی گوبِـ           برو کَـ نـ اُ  فُـ گارینِـ
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)ناپایدار(قــبل از عـــــمل!  

فلز   3AlFفلوئورید ترکیب یونی: آلومینیوم فلزنا  فلزنا  فلزنا  

+++ - - - 

 بــعد از عــــمل!)پایدار(
 نشانه رضایت است! ،لبخند

تیپ چیه؟!خوشمگه
 ندیدین؟

 گاز نجیب ندیدین؟
 ام!   ۱8من بچه ناف گروه 

)اگه نگین داری بلوف می

11Na Na+ Cl- ۱7Cl 

Cl17؟تا هر دوتامون هشتایی بشیم الکترونت رو به من بدی ه: جناب سدیم، ممکنه ی 
Na11ا با دوستان شبکه یونی تشکیل بدیم!: قابلی نداره ولی قول بده وقتی که یون شدیم، همین دور و برا بمونی ت 
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