
شیمی پایه
سطحیهاي سهمجموعه کتابساختار اتم: 1فصل 

5428:کد کتاب 8

نسبتاً دشوار هايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند6به بیش ازسوال10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

؟آیدنمیي اتمی دالتون به حساب نه جزء نظریهیگزکدام-1

.آورندها را به وجود میشوند و مولکولاتم عنصرهاي مختلف به هم متصل می) 1

.سان استي آن یکازندههاي سهمواره نوع و تعداد نسبی اتم،از یک ترکیب معیندر هر مولکول) 2

.کنندها تغییر میاتم،هاي شیمیاییدر واکنش) 3

.هاستها در مولکولي اتصال آنها یا تغییر در شیوهجایی اتمبههاي شیمیایی شامل جاواکنش) 4

گیري زیر رسید؟ نتیجهي پرتوهاي پرانرژي آلفا، به ي نازك طال به وسیلهرادرفورد از کدام مشاهده در آزمایش بمباران ورقه-2

».اي بسیار کوچک با جرم بسیار زیاد دارداتم طال هسته«

.ي اندکی از مسیر اولیه منحرف شدندهاي آلفا با زاویهتعداد زیادي از ذره) 1

.از مسیر اولیه منحرف شدند90اي بیش از هاي آلفا با زاویهتعداد بسیار اندکی از ذره) 2

.ي نازك طال عبور کردندهاي آلفا بدون انحراف و در مسیري مستقیم از ورقهتر ذرهبیش) 3

.از مسیر اولیه منحرف شدند90تر از اي کمهاي آلفا با زاویهذرهتعداد بسیار کمی از ) 4

به آن را توان کرد که نمیبه این صورت معرفی را . . . اي از دان شکاك مفهوم تازهدر کتاب شیمیدانشمند انگلیسی،. . .-3

نیز اقدام . . . به گیري کردنهده کردن، اندیشیدن و نتیجهو از دانشمندان خواست عالوه بر مشاکردتري تبدیل مواد ساده

.کنند

هاي علمیپژوهش–اتم –رابرت بویل )2هاي علمیپژوهش–عنصر –ون جان دالت)1

هاي عملیپژوهش–اتم–جان دالتون )4هاي عملیپژوهش–عنصر –رابرت بویل )3

1673422/07/90%46%76

176956/08/90%50%70

676921/07/91%17%65
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ساختار اتم: 1فصل 

پایهشیمی 
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5428:کد کتاب

؟نیستهاي زیر مرتبط با موضوع نوشته شده در زیر آن یک از شکلکدام-4

1(2(

کشف الکترونآزمایش رادرفورد براساس مشاهدات بکرل

3(4 (

ي موادوجود الکترون در همه: ي این مشاهدهدار                                   نتیجهي مدل اتم هستهارائه

؟نیستي اتمی دالتونیک از موارد زیر، جزء نظریهکدام-5

.روندآیند و از بین نمیها به وجود نمیاتم)1
.عنصرهاي مختلف جرم و خواص شیمیایی متفاوتی دارنداتم)2
.آیندوجود میها بهدیگر، مولکولعناصر مختلف به یکاز اتصال اتم)3
.اندزیر اتمی ساخته شدههاي تري به نام ذرههاي کوچکها از ذرهاتم) 4

است؟نادرستدر مورد طیف نشري خطی عناصر، کدام مطلب -6

سنج جرمی به سـبزي  دار در دستگاه طیفي ترکیب مسرنگ شعله)1
.گرایدمی
.هر فلز، طیف نشري خطی خاص خود را دارد)2
.ي خود را دارندخطی ویژهنافلزها نیز مانند هیدروژن، طیف نشري)3
.دهدهدف از آزمون شعله، یافتن رنگی است که محلول چند ترکیب شیمیایی فلزدار به شعله می) 4

دارد؟lاتم این عنصر چند الکترون با عدد کوانتومی . الکترون است21داراي 3Aیون تک اتمی-7

1(72 (83 (94 (6
اتمی تامسون درست است؟يکدام گزینه در مورد نظریه-8

تـر  کـه بـیش  (اي با بار مثبت ها با بار منفی در فضاي ابرگونهالکترون)1
.اند، پراکنده)شودجرم اتم را شامل می

هـاي مـواد پرتـوزا را توجیـه     ي اتماما هسته،ه با الکتریسیته را با آن توجیه نمودتوان آزمایشات انجام گرفتمی)2
.کندنمی

.ها یا فضاي ابرگونه همراه استتوان پرتوزایی را با آن توجیه نمود، به طوري که با کاهش الکترونمی)3
.ي طال را طراحی نمودسون آزمایش ورقهرادرفورد نتوانست پرتوزایی را با آن توجیه کند در نتیجه براي رد مدل تام)4

676921/07/91%16%63

676921/07/91%16%63

2541323/08/93%18%63

177394/09/90%30%58

676921/07/91%6%58
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شیمی پایه
سطحیهاي سهمجموعه کتابساختار اتم: 1فصل 

5428:کد کتاب 10

کرد، احتمـاالً  استفاده می، از ذرات جاي استفاده از ذرات ي طال، بهبمباران ورقهاگر رادرفورد در آزمایش -9
کرد؟یک از موارد زیر را مشاهده میکدام

.شدتر میها بیشهاي ذرهتعداد برگشت) 2.شدتر میتعداد ذرات عبور کرده، کم)1
.شدتر میتعداد ذرات عبور کرده، بیش)4.شدتغییري در میزان عبور ذرات دیده نمی)3

کدام مطلب، درست است؟ - 10

با هم برابر s4و d3هاي زیر الیهانرژيدر مدل کوانتومی اتم، سطح) 1
. است

H1براي اتم11sو11sدر غیاب میدان مغناطیسی، هر دو آرایش ) 2
. در حالت پایه قابل قبول است1

. گیردالکترون قرار می10و 6، 2به ترتیب حداکثر d1-(n(و ns ،npهاي در هر اوربیتال زیر الیه) 3
.کندها را معین میسومین عدد کوانتومی، شکل اوربیتال) 4

تـرین  کامـل (شود؟ ختم میsي هاي جدول تناوبی به زیرالیهیک از گروهي آخر عنصرهاي کدامآرایش الکترونی الیه- 11
.)گزینه را انتخاب کنید

هاي سوم تا دوازدهمگروه)4هاي اول تا سومگروه)3هاي اول تا دوازدهمگروه)2اول و دومهايگروه)1
.باشدمی. . . براي آن برابر . . . دهد که عدد کوانتومی  را نشان می. . .  ي  اوربیتال از زیر الیه. . . شکل زیر  - 12

یک-s–l–یک )1
یک-p–l–یک ) 2
صفر-s–lm–دو )3
صفر-p–lm–دو )4

درست است؟کدام گزینه- 13

، تنها دو الکتـرون داراي مجموعـه عـددهاي    Ti(22(در اتم تیتانیم) 1
2و3n،2lکوانتومی

1
smهستند.

.ي انرژي الکترون در اتم ارائه شد، نخستین بار توسط شرودینگر براي محاسبهnعدد کوانتومی اصلی) 2
2هاي با اسپینشمار الکترون) 3

1
در اتمZn30ها در اتم با شمار آنCr24متفاوت است.

. گویند که در یک الیه قرار گیرندهایی میانرژي به اوربیتالهاي هماوربیتال) 4
است؟نادرستکدام مورد - 14

.بخشیدندهاي آتش میقهکننده اي به جرگرد منیزیم و آلومینیم نور سفید خیره)1
.گیري دقیق طول موج هر خط شدنخستین بار آنگستروم چهار خط طیف نشري هیدروژن را یافت و ده سال بعد موفق به اندازه)2
.ها خواص شیمیایی یکسانی دارندایزوتوپ)3
.هاي درون هسته بستگی داردها به تعداد پروتون ها و نوترونپایداري ایزوتوپ)4

1939625/07/93%16%57

3252421/09/93%14%55

151078/10/91%6%54

2153720/8/90%17%52

252427/09/93%18%51

3252421/09/93%20%47
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ساختار اتم: 1فصل 

پایهشیمی 
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5428:کد کتاب

هاي دیگر است؟اتم عناصر گزینهتري اوربیتال تک الکترونی، نسبت بهیک از عناصر زیر، داراي تعداد بیشکداماتم- 15

1(Mo422(Tc433(As334(N7

) طبـق پیشـنهاد شـرودینگر   (هاي زیر به توصیف مدل کوانتـومی اتـم   یک از عبارتاساس کدام- 16
تر است؟نزدیک

1(amu2(bar code3(Ionization4(nucleon

است؟ نادرستکدام مطلب، - 17

)OD(گرم آب سنگین100) 1 . لیتر آب معمولی حجم داردمیلی100تر از کم2
باشد، amu8/55و جرم اتمی میانگین آن amu59و amu55هاي آهن اتمی ایزوتوپاگر جرم) 2

. است%20تر ، برابر فراوانی ایزوتوپ سنگین
. ارندیک ایزوتوپ پایدار دAlو F ،Pایزوتوپ پایدار است و عنصرهاي 10قلع داراي ) 3
B35)فرضی(عنصر ) 4

.نوترون است18الکترون و 18با Xایزوتوپ یون17
)A,A(داراي دو نوع ایزوتوپ Aعنصر فرضی - 18 )B,B,B(داراي سه نـوع ایزوتـوپ   Bو عنصر فرضی 1213 اسـت،  123

تواند وجود داشته باشد؟می4BAاي این دو عنصر، چند نوع مولکولهباتوجه به انواع ایزوتوپ

نوع16بیش از )154)93)32)1

ن الیه از دورتری(ي ظرفیت الکترون در الیه. . . ، داراي   این اتم. دهدنشان میرا Xیونش متوالی اتم هاي، انرژيزیرشکل - 19
.باشدمیn. . . ي یونش این اتم، الکترون جدا شده داراي باشد و در نخستین مرحلهمی) ي اتمهسته

1 (6-2
2 (6-1
3 (2-2
4 (2-1

در کدام گزینه عددهاي کوانتومی الکترون نشان ،یک عنصر استمتوالیهاي یونشکه مربوط به انرژيبا توجه به نمودار زیر - 20
داده شده درست آورده شده است؟

1(A:n،l،ml 1 

2 (B:n،l،m l 311 

3(C:n،l،ml 2 

4(D:n،l،ml 3 

2138810/09/91%18%46

2346924/09/91%15%44

2689510/11/93%15%43

2548126/8/91%14%40

2541323/8/93%19%39

2716322/9/92%20%39

A

B

D
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شیمی پایه
سطحیهاي سهمجموعه کتابساختار اتم: 1فصل 

5428:کد کتاب 12

دشوار هايسؤال

.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 4یا (3سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند5سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

هاي یونش خود است و اولین جهش بزرگ آن در سیر انرژي) جهش بزرگ(تغییر شدید انرژي یونش 2اتم عنصري داراي - 21

این عنصر، کدام است؟. افتدبا جدا کردن سومین الکترون اتفاق می

1(Mg122 (Ca203 (Al134 (Sc21

چند واحد است؟ي طبیعی،ترین و سنگین ترین مولکول آب در یک نمونهاختالف جرم مولی سبک- 22

1 (42 (63 (74 (8

کنیم و روي چراغ بونزن قرار دهیم، رنگ وارد Bي پنبه را در محلول و یک گلولهAي پنبه را در محلول اگر یک گلوله- 23

کدام است؟Bو Aي چراغ بونزن به ترتیب در ایجاد شده در شعله

بنفش –زرد )1

آبی –سرخ )2

آبی –زرد )3

بنفش–سرخ ) 4

345ها در یون تک اتمیها و نوتروناگر تفاوت شمار پروتون- 24 M ي باشد، کدام گزینه به ترتیب، نشان دهنده3برابر

است که از الکترون اشغال شده است؟Mهاي اتم ها و اوربیتالتعداد زیر الیه

15و 7) 114و 7) 153و 4) 112و 4) 1

است؟نادرستکدام گزینه در ارتباط با اقدامات بکرل روي مواد فسفرسانس - 25

.گذاشترا در محیطی تاریک روي یک فیلم خام عکاسی مینورندیدهابتدا بلورهاي xبکرل پس از آگاهی از وجود پرتوهاي ) 1

.گرفتبکرل از روي میزان وضوح تصویر، شدت تابش ماده را اندازه می) 2

.یابدنس در ابتدا نشان داده بود که وضوح تصویر پس از چند ثانیه کاهش میهاي بکرل روي مواد فسفرساآزمایش) 3

.استاي را کشف کردهي تازهانگیز پس از چند روز در تاریکی باعث شد که بکرل فکر کند پدیدهایجاد تصویري با وضوح شگفت) 4

1675616/1/92%15%38

1963724/8/92%19%37

1919012/8/91%17%35

252427/9/93%13%34

1919012/8/91%19%32

B A
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5428:کد کتاب

2lmو 3n ،2lصورت ،  بههاي اتم یک عنصردر هنگام پر کردن زیرالیهالکتروناعداد کوانتومی آخرین- 26

باشد، عدد اتمی این عنصر 2هاي این اتم برابر با اگر مجموع عددهاي کوانتومی مغناطیسی اسپین تمامی الکترون. است

کدام است؟

1(212(253(264(24

باشد، عدد اتمی 80برابر Xباشد و عدد جرمی عنصر فرضی 9برابر Xاگر تفاوت تعداد نوترون و الکترون یون فرضی- 27

انـد  هایی که در این یون از الکترون اشغال شدهي ظرفیت آن و نیز تعداد اوربیتالهاي الیهو تعداد الکترونXعنصر 

.)ها را از راست به چپ بخوانیدگزینه(ترتیب کدامند؟ هب

1 (35-7-182 (35-6-163 (34-7-184 (34-6-16

2IEو 1IEشود که اولین آن بین تغییر شدید انرژي دیده میA ،2هاي یونش متوالی اتم فرضی در نمودار تغییر انرژي- 28

ترتیب از راست بـه چـپ   بهAباشد، عدد جرمی و عدد اتمی 1هاي این اتم برابر با اگر تفاوت تعداد نوکلئون. باشدمی

:اند ازعبارت

9و 19) 114و 23) 193و 39) 42و 9) 1

ص زیر را به درستی کامل می کند؟ کدام گزینه، عبارت ناق- 29

بوده و الکتـرون  ) آرسنیک(As33برابر  شمار الکترون هاي ظرفیتی اتم. . .  ، Fe26شمار الکترون هاي ظرفیتی اتم«

» .مشاهده می شود. .. در اتم  1lm ،4nداراي دو عدد کوانتومی

آرسنیک -2/1) 4آرسنیک-6/1) 3آهن–2/1) 2آهن–6/1) 1

گزینه صحیح است؟کدامMg(12(هاي یونش متوالی منیزیميدر مورد انرژ- 30

.تر استدومین الکترون خارج شده، از لگاریتم انرژي یونش براي چهارمین الکترون خارج شده بیشلگاریتم انرژي یونش براي )1

.تر استلگاریتم انرژي یونش براي یازدهمین الکترون خارج شده، از لگاریتم انرژي یونش براي دهمین الکترون خارج شده بیش)2

الکتـرون  ه، بیش از یک واحد با لگاریتم انرژي یـونش بـراي یـازدهمین   لگاریتم انرژي یونش براي دوازدهمین الکترون خارج شد)3

.خارج شده اختالف دارد

.یونش براي سومین الکترون خارج شده با لگاریتم انرژي یونش براي هفتمین الکترون خارج شده برابر استلگاریتم انرژي)4

2186113/11/91%14%32

269266/9/94%19%31

2186113/11/91%19%30

252427/9/93%16%26

2548126/8/91%15%25



شیمی پایه
سطحیهاي سهمجموعه کتابساختار اتم: 1فصل 

5428:کد کتاب 14

مول به صورت زیر گزارش شده باشد، انرژي الزم براي بر حسب کیلوژول بر Xهاي یونش متوالی عنصر فرضی اگر انرژي- 31

واکنش   e)g(X)g(X برحسب(کدام است؟ 23
mol
kJ(

1 (8445

2 (9919

3 (18985

4 (9182

گین آن کدام است؟جرم اتمی میان.هاي پایدار استرانسیم به قرار زیر استدرصد فراوانی ایزوتوپ- 32

1(9487 /2 (7187 /3 (9486 /4 (7186 /

شده با چه رنگی در منتقل شود، نور منتشر 2nبه تراز انرژي5nدر اتم هیدروژن، اگر یک الکترون از تراز انرژي- 33

شود؟بخش مریی حاصل می

نارنجی)4قرمز)3آبی)2زرد)1

به درستی نشان Mg12ها را براي عنصر منیزیم کدام گزینه، به ترتیب انرژي نخستین و دومین یونش و مجموع آن- 34
دهد؟می

A (  e)s(Mg)s(MgB (  e)g(Mg)g(Mg 22

C(  e)g(Mg)g(MgD (  e)s(Mg)s(Mg 2

E (  e)g(Mg)g(Mg 2F (  e)s(Mg)s(Mg 22

1(F-D-A2 (B-E-C3(-D-A4کدامهیچ(-E-Cکدامهیچ

2و 3n ،2lالکترون با اعداد کوانتومی2در حالت پایه داراي Xاتم - 35
1

sm30اگر این اتـم داراي  . باشدمی

نوترون باشد، عدد جرمی آن کدام است؟

1(562(583(594(57

201718/9/92%16%25

2716322/9/92%17%25

107924/9/91%11%25

2541323/8/93%10%25

107924/9/91%9%24

6IE5IE4IE3IE2IE1IE

17995136281054077321450737

Sr84Sr86Sr87Sr88ایزوتوپ
560/869 /007 /5882 درصد فراوانی/

25 -
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هـاي ي قسمتبارهدرگزینه، توضیح درستی کدام- 36
هاي متوالی نرژيا(مقابلشده در شکل دادهنشان

است؟ ) یونش اتم منیزیم

nبه دو الکترونی اشاره می کند که 1قسمت ) 1 , l  یکسان وlmمتفاوتی دارند .
. است5/2، برابر 2عدد کوانتومی الکترون مشخص شده در قسمت 4مجموع مقادیر) 2

2، برابر 3الکترون مشخص شده در قسمت اسپینعدد کوانتومی مغناطیسی) 3
1

است .

.مربوط استp3بهs3ي، به تغییر زیرالیه4جهش انرژي یونش مشاهده شده در قسمت ) 4
اي که هفت اوربیتال دارد، صحیح است؟الیهي زیرکدام مطلب درباره- 37

.باشدمی3nحداقل عدد کوانتومی اصلی براي آن )1
.باشدمی4lعدد کوانتومی اوربیتالی براي آن )2
.گیردرا در برمی+3تا -3ي عددهاي صحیح بین ، همهlmالیه، ین زیربراي ا)3
.شوداستفاده میdبراي نشان دادن این زیرالیه از حرف )4

اگر . باشدمی2و 3، 1فراوانی هايبا نسبتترتیببهداراي سه ایزوتوپ سبک، متوسط و سنگین25با عدد اتمی Xعنصر - 38
:است ازعبارتamuهاي آن برحسب باشد، جرم اتمی ایزوتوپamu5/56تمی میانگین این اتم جرم ا

55و 57و 58) 554و 56و 58)543و 56و 58)542و 55و 57) 1
تر است؟اي براي اتم کدام عنصر زیر بیشاحتمال انجام واکنش تالشی هسته- 39

1 (X872 (W793 (Y824 (Z80

ي فرابنفش است؟کدام یک مربوط به ناحیه) برحسب نانومتر(هاي زیر از طول موج- 40

1(1102(4343(6564(500

254247/9/93%9%23

107924/9/91%9%23

2291822/1/93%9%23

107924/9/91%9%23

107924/9/91%8%23

1
2

3

4

52 /

03 /

53 /

04 /

54 /

05 /

55 /

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
هاي خارج ي الکترونشماره

شده

ي 
نرژ

م ا
ریت

لگا ش
یون
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دشوارترهايسؤال

.سوال پاسخ دهند1سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 3یا (2سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند4سوال به بیش از 10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

Cl35اتم کلر داراي دو ایزوتوپ - 41
Cl37و 17

Cl37دهند کـه ایزوتـوپ   ها نشان میگیرياندازه. باشدمی17
17 ،224 /

45ي به طور تقریبی در یک نمونه. دهدهاي کلر را تشکیل میاتمدرصد از ترسبکگرمی از کلر، جرم ایزوتوپ /
کدام است؟

1(61/2(31/3(94 /4 (094 /

وجود 1lmدر این اتم چند الکترون با .برابر استبا هم d3و p3هاي هاي زیرالیهتعداد الکترونXدر اتم خنثاي - 42
دارد؟

1(42 (53(64(7
تعـداد  Bاست و در اتم s4هاي موجود در زیرالیه سه برابر الکترونp4هاي موجود در زیرالیه تعداد الکترونAدر اتم - 43

Bو A، کدام مطلب در مورد استs5هاي موجود در زیرالیه ، پنج برابر تعداد الکترونd4هاي موجود در زیرالیه الکترون

.)هاي هر اتم استهاي ذکر شده مربوط به آخرین زیر الیهویژگی(درست است؟ 

. است24و 33به ترتیب برابر Bو Aعدد اتمی عناصر ) 1
. تاز عناصر اصلی دوره پنجم جدول تناوبی اسBیک گاز نجیب بوده و عنصر Aعنصر ) 2
lالکترون با عدد کوانتومی10قطعاً داراي Bعنصر ) 3 0است.

. باشدY30یاX24تواند هم گروه یکی از عناصر فرضیمیBعنصر ) 4
amuحدوداً چندBباشد، جرم اتم Aبرابرِ جرم اتم /52معادل Bو جرم اتم C126برابرِ جرم اتم /331، تقریباAًاگر جرم اتم - 44

است؟

1(836/2(542/3(939/4(744/

کدام است؟Xخنثاي عدد اتمی براي اتم. باشدمی12ها برابر ها و الکترون، اختالف تعداد نوترونX85در یون- 45

1(522(383(444 (37
است؟نادرستکدام شکل . دهنداز انداختن در آب نشان میي یخی را پس هاي زیر، محل قطعهشکل- 46

1(2(3(4 (

250899/8/93%11%22

107924/9/91%8%22

269626/9/94%12%21

2548126/8/91%13%20

107924/9/91%8%20

107924/9/91%9%20

OH2

OT2

OH2

OD2

OH2

OD2

OT2

OD2
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/amuبا جرم اتمی میانگین Xاگر عنصر . الکترون است10داراي 2Xیون- 47 ، سه ایزوتوپ طبیعی داشته باشد که 324

شکل زیر (کدام است؟ سومهاي ایزوتوپ نوترون باشد، تعداد نوترون13نوترون و دیگري داراي 12ها دارايیکی از آن

.) استXنمایش بخشی از یک نمونه طبیعی عنصر 

1 (11

2 (15

3 (16

4 (14

قال الکترونی از یک تراز انرژي باالتر به یک طبق مدل اتمی بور، براي توجیه طیف نشري خطی اتم هیدروژن، هر انت- 48

X1با خط طیفیAاگر انتقال الکترونی . آوردتر، یک خط طیفی را در طیف نشري خطی به وجود میتراز انرژي پایین

است؟ X2ي خط طیفیدر طیف نشري خطی مشخص شده باشد، کدام انتقال الکترونی نشان دهنده

1 (B

2 (C

3 (D

4 (E

پر دارند به شمار عنصـرهایی کـه   کامالd3ًي چهارم جدول تناوبی، نسبت شمار عنصرهایی که زیر الیهردیفدر - 49

پر است، کدام است؟ کامالًهاي آنآخرین زیر الیه

1(5
42 (4

53 (5
34 (3

5

شود در لیتر آب در اختیارتان قرار داده میمیلی100دو نوع نمک و . تصور کنید در آزمایشگاه در حال انجام آزمون شعله هستید- 50

دهید؟تر مشاهده کنید، کدام مورد را انجام میصورت دیدنیها را بهکه تغییر رنگاین آزمایش براي این

.کنیم تا آب آن تبخیر شودها را گرم میها وجود دارد، محلول حاوي نمکچون احتماالً ناخالصی در نمک)1

.کنیمها را در آب حل میکتري از نمها وجود دارد، مقدار کمچون احتماالً ناخالصی در نمک)2

.افشانیمي دستی در شعله میکنیم و با افشانهلیتر آب تهیه میمیلی200ها را در محلول نمک)3

.کنیمها استفاده میي محلول حاوي نمکعنوان حالل براي تهیهجاي آب بهاز اتانول، به)4

3252421/9/93%12%20

269266/9/94%9%19

252427/9/93%7%19

107924/9/91%5%18

ننوترو12ایزوتوپ با 
نوترون13ایزوتوپ با 

ایزوتوپ سوم
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ن توجیه کرد؟با تئوري اتمی دالتوتواننمییک از موارد زیر را کدام- 51

ایجاد مولکول)4هاي شیمیاییواکنش) 3ایجاد پرتوي کاتدي) 2قانون پایستگی جرم) 1

3ي عدم تساوي جرم دو گونه- 52
15 A و3

21B ،دهد؟طور مطلق نشان میکدام مدل اتمی را بهنادرستی

مدل کوانتومی اتم) 4مدل اتمی بور) 3مدل اتمی تامسون) 2مدل اتمی رادرفورد) 1

حداکثر گنجایش چند الکترون را دارد؟f4يزیرالیههر اوربیتال - 53

1(22(103(144(7

مربوط به ،هاي یونشکدام مقایسه در مورد انرژي،مطابق زیر باشدBو Aهاي یونش متوالی دو عنصر ژياگر فرضاً انر- 54
شود؟تغییر الیه می

1(AA IEIE   12

2(BB IEIE   23

3(AA IEIE   45

4(AA IEIE   34

هاي داده شده صحیح است؟چه تعداد از عبارت- 55
.کندها را مشخص میي اوربیتالعدد کوانتومی اصلی، اندازه) الف
.الکترون در الیه ظرفیت است6دارايFe26اتم ) ب
nطول موج پرتو تابش شده توسط الکترون دراتم هیدروژن در انتقـال از  ) پ  nبـه  4  2

nتر از انتقال بلند  nبه 3  .باشدمی2
.شودهاي هر زیر الیه، توسط عدد کوانتومی اصلی تعیین میتعداد اوربیتال) ت
.دهدرخ میIE3بر روي Mg12هاي یونش متوالی ژياولین جهش بزرگ انرژي، در انر) ث

1 (32 (23 (14 (4

Li7ها در اتم ها و پروتونجرم پروتون باشد، تفاوت جرم نوترونبرابر/00121) تقریباب(اگر جرم نوترون - 56
چند 3

/g= جرم هر پروتون (گرم است؟  24106731 (

1(24105471 /2 (24106811 /3(24107331 /4(24102221 /

2186113/11/91%5%16

2186113/11/91%5%13

2186113/11/91%5%13

2186113/11/91%4%12

269626/9/94%8%11

250899/8/93%6%11

...,IE

IE,IE,IE

...,IE

IE,IE,IE,IE

B

BBB

A

AAAA

1789
993880590

1990
890770600577

4
321

5
4321
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/B(amu(جرم اتمی میانگین بور- 57 فراوانی دو ایزوتوپ آن . استB11و B10ایزوتوپ 2این عنصر داراي . باشدمی810
تواند باشد؟کدام دو عدد می

درصد51درصد و 49)2درصد70درصد و 30)1
درصد95درصد و 5)4درصد80درصد و 20)3

و )1(ها در ایزوتوپ ها و نوترونآن، اختالف تعداد الکترون3Xداراي دو ایزوتوپ در طبیعت است که در یونXعنصر - 58
Xو جرم اتمی میانگین عنصر 140دو ایزوتوپ برابر اگر جمع جبري عدد جرمی این . است12و 10به ترتیب برابر )2(

برابر چند درصد است و این عنصر به کدام گروه و دوره از جدول تنـاوبی  )1(باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ 8/69برابر 
)عدد جرمی= جرم اتمی (تعلق دارد؟ 

و دوره سوم 14گروه -درصد40)2و دوره چهارم13گروه -درصد40) 1
و دوره سوم14گروه -درصد60) 4و دوره چهارم13گروه -درصد60) 3

که در جدول زیر داده شده است، کدام 1mol.kJبرحسبAدرپی عنصر خنثاي هاي یونش پیباتوجه به تمام انرژي- 59
ي این عنصر فرضی درست است؟مطلب درباره

.استزیرالیهو سه ي اصلی الکترونی اتم آن، داراي دو الیه) 1
.اوربیتال پر و یک اوربیتال نیمه پر است3اتم آن، داراي )2
.است4AClترکیب آن با کلر، به صورت )3
.پذیر نیستترکیب آن با هیدروژن امکان)4

اند؟زیر، هر سه عنصر در یک دوره از جدول تناوبی قرار گرفتهیک از موارددر کدام- 60

1(P,Na,Ne 1511102(S,Ar,K 1618193(As,P,N 331574(Cl,Si,Na 171411

1675616/1/92%6%10

2689510/11/93%4%10

1675616/1/92%4%9

1675616/1/92%5%9

4643534957648241
7654321
///////

EEEEEEE




