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گرامیآموز دانش
و الکترونی و آرایش اتمی هاي نظریهو الکترونی انتقاالت خطی، نشري هاي طیفها، تناوبی، ایزوتوپو جدول ذرات زیراتمی هاي بخششامل فصل این 

.استها مولکولبه ها اتمتبدیل ها، یونبه ها اتمتبدیل ساختار اتم و رفتار آن، ، کوانتومیاعداد 
حثمباترین پرداماز یکی دارند و ل کمشمبحث این در آموزان دانشتر که بیشاست کوانتومی و اعداد الکترونی آرایش فصل این قسمت رین تمهم
.درادشیمی در زیاديبسیار کاربرد که چرا کنید توجه رتبیشمبحث به این . باشدمی

ذرات زیراتمی و جدول تناوبی

)90-دي2آزمون () 13و 12ي هاصفحه(اند؟روزي بر چه مبنایی مرتب شدهعنصرها در جدول تناوبی ام- 307
هاي اتمها در هستهبر مبناي افزایش تعداد پروتون) 2بر مبناي افزایش تدریجی جرم اتمی) 1
هااتمها در هستهبر مبناي افزایش تعداد نوترون) 4هابر مبناي خواص فلزي یا نافلزي آن) 3

)90–آبان 20آزمون ) (11و 10يهاصفحه(یی کدام عنصر، به درستی معرفی شده است؟نماد شیمیا- 308
Cl:کلسیم) Mn4:منیزیم) F3:آهن) Pb2:سرب) 1

H)در یک مولکول آب - 309 O)2ها از تریتیم دانیم به جاي یکی از هیدروژن، می( T)31ها بـه  در این مولکول، نسبت جرم کل الکترون. استفاده شده است
). است. . .  ً       تقریباً برابر amuها برحسب جرم نوکلئون H, T, O)1 3 16

1 1 )94-آبان8آزمون ()14ي صفحه(8

1(1
20002(1

40003(15004 (1
3000

این عنصر متعلق به الکترون وجود دارد و…در یون پایدار این عنصر . باشدمی3و تفاوت تعداد پروتون و نوترون آن برابر 45عدد جرمی عنصري - 310
)92-اسفند9آزمون ()33و 32، 31، 11، 10، 5ي هاصفحه(.)ها از راست به چپ خوانده شودگزینه. (جدول تناوبی است…ي و دوره…گروه 

سوم- چهارم-21) 4سوم-هجدهم-18)3چهارم-سوم-21) 2چهارم-سوم-18)1
Xهاي یون تک اتمی نوترونها با تعداداگر تفاوت تعداد الکترون- 311 (g)82 ي آن افـزود تـا ناپایـدار    باشد، حداقل چند نوترون باید به هسته16برابر 4

)94-آبان22آزمون ) (6و 5ي هاصفحه(شود؟
1 (52 (63 (74  (8

)90-آبان6آزمون ()15ي صفحه(را تخمین زد؟توان از روي عدد جرمی یک اتم، جرم آنبه چه دلیل می- 312
.استamu1ً          ها با هم برابر و حدوداً برابر با ها و نوترونزیرا جرم پروتون) 2.دهدتر حجم اتم را فضاي خالی تشکیل میزیرا بیش) 1
.دهدزیرا عدد جرمی، جرم اتمی میانگین عنصرها را نشان می) 4.زیرا عدد جرمی، براي یک اتم ثابت است) 3

)90-دي2آزمون ()11و 10يهاصفحه(تناوبی عناصر، قرار دارند؟در کدام گروه از جدول ،تعداد عنصرهاترین بیش- 313
گروه هجدهم) 4گروه هفدهم) 3گروه سوم) 2گروه اول) 1

)88–آبان8آزمون ) (15و 14ي هاصفحه(کدام عبارت، درست است؟- 314
1(amu1م  استبرابر جرم یک ات.
.استamu7ً      نوترون دارد، تقریبا  برابر4پروتون و 3جرم اتمی که ) 2
.استamu36برابر با 25با درصد فراوانی Cl37و 75با درصد فراوانی Cl35هاي جرم اتمی میانگین کلر با ایزوتوپ) 3
.شوددر نظر گرفته میamu1جرم یک الکترون نزدیک به ) 4

Aاگر عدد جرمی یون - 315 2 ي الکترونی باشد، عدد اتمی و آرایش الکترونی آخرین الیه14هاي آن ها و نوترونباشد و اختالف تعداد الکترون96برابر
A90-آذر 4آزمون ) (33و 32، 31، 5هاي صفحه(چیست؟(

s25و s154 (54و s253 (54و s152 (42و 42) 1
Zاگر یون- 316

ZX
 2 3 )89-آبان21آزمون ()6و 5ي هاصفحه(کدام است؟Xهاي اتمها و الکترونباشد، تفاوت تعداد نوترونAr18لکترون با اتمهم ا3

1 (62 (43 (34 (2

عرفان محمودي: مؤلف کیهان زادگاه الفباي هستی: 1فصل 
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دیگر دارند؟تري به یکیی نزدیکشیمیااند، خواصدر کدام گزینه عنصرهایی که با نمادهاي فرضی نشان داده شده- 317
)88–مهر10آزمون ) (33و 32، 31، 11، 10ي هاصفحه(

1(C, B, A11 10 92(F, E, D20 14 83(I, H, G19 11 34(L, K, J21 13 5

هاایزوتوپ

. . اي نسبت تعداد اولی به دومـی  ي کلی، اگر براي هستهبر طبق یک قاعده. ي اتم بستگی داردهاي درون هسته.. .ها و . . .ها به تعداد پایداري ایزوتوپ- 318
)92–مهر12آزمون ()6يصفحه(.ي یاد شده، ناپایدار خواهد بوداز این باشد، هستهیا بیش
2/1-پروتون-نوترون) 5/14–پروتون-نوترون) 2/13–نوترون–پروتون) 5/12-نوترون–پروتون) 1

17و 16هـاي  دد جرمیعباایزوتوپ 3از اکسیژن (ي طبیعی، چند واحد است؟ترین و سنگین ترین مولکول آب در یک نمونهاختالف جرم مولی سبک- 319
)92–آبان24آزمون ()6و 5هاي صفحه()استتشکیل شده18و 

1 (42 (63 (74 (8
Aي دو ایزوتوپ عنصري دارا- 320 AX , X2

17 Aهاي اگر تعداد نوترون. است17 X17هاي آن برابر باشد و جـرم اتمـی میـانگین عنصـر     با تعداد الکترونX  برابـر
/35 )94-آذر6آزمون()15ي صفحه(ست؟تر کدام ادرصد فراوانی ایزوتوپ سبک،باشد75

1(252 (5/373 (5/624 (75
)با تغییر92–آبان24آزمون ()15و 7، 6ي هاصفحه()D21(است؟ نادرستکدام عبارت، - 321

D)گرم آب سنگین100) 1 O)2گرم آب مولکول دارد100تر از کم.
. است% 20، برابر amu8/55تر آهن با جرم اتمی میانگین باشد، فراوانی ایزوتوپ سنگین59amuو 55هاي آهن اتمی ایزوتوپماگر جر) 2
TC99(تکنسیم ) 3

.اي ساخته شداولین عنصري بود که در راکتور هسته) 43
.نوترون دارد18الکترون و X18ت که یوناسXایزوتوپ عنصر B3517عنصر) 4

5و نسبت فراوانی ایزوتوپ سنگین به سبک آن 556/79میانگین جرم اتمی عنصري با دو ایزوتوپ، برابر - 322
هـاي ایـن دو   اگر اخـتالف نـوترون  . است4

22/ها مار نوترونایزوتوپ، یک واحد و در ایزوتوپ سنگین، ش کـدام  تـر  هاي ایزوتـوپ سـبک  ها باشد، شمار نوترونتر از شمار پروتوندرصد بیش2
)94-ذرآ20آزمون()15ي صفحه(؟تواند باشدگزینه می

1(412 (433 (444(45
اگر جرم اتمی میـانگین ایـن اتـم    . باشدمی2و 3، 1هاي فراوانی ب با نسبتترتیداراي سه ایزوتوپ سبک، متوسط و سنگین به25با عدد اتمی Xعنصر - 323

amu5/56هاي آن برحسب باشد، جرم اتمی ایزوتوپamu92–فروردین22آزمون ()15يصفحه(:است ازعبارت(
55و 57و 58) 554و 56و 58) 543و 56و 58) 542و 55و 57) 1

)89-آبان21آزمون ()8و 7، 6هاي صفحه(دیگر تفاوت داشته باشند؟دو مورد ممکن است با یکهاي یک عنصر در کداماتم- 324
هاها و تعداد پروتونتعداد الکترون) 4هاچگالی و تعداد الکترون) 3هاچگالی و تعداد نوترون) 2خواص شیمیایی و عدد جرمی) 1

)94-آبان8آزمون()7تا 5هاي صفحه(کدام گزینه درست است؟- 325
.لیتر آب سنگین استمیلی100لیتر آب معمولی بیشتر از جرم میلی100جرم ) 1
.پایدار استB14050ي اتم فرضیهسته) 2
Tc99از ) 3

.شودمیاستفاده تیروئید ي غدهتصویربرداري براي 42
.متمایز داریمOCl2مولکول 9ایزوتوپ داشته باشد، 2ایزوتوپ و کلر 3اگر اکسیژن ) 4

)داراي دو نوع ایزوتوپ Aعنصر فرضی - 326 A, A)13 )داراي سه نوع ایزوتوپ Bو عنصر فرضی 12 B, B, B)3 2 هاي ایـن  است، باتوجه به انواع ایزوتوپ1
)91–آبان26آزمون ()15و 6هاي صفحه(تواند وجود داشته باشد؟میBA4عنصر، چند نوع مولکولدو

نوع16بیش از )154) 93) 32) 1
x,xهاي جرمیسه ایزوتوپ با عددXاگر عنصر- 327 ,x 1 yیزوتوپ با اعداد جرمی نیز سه اYو عنصر2 ,y , y 1 از داشته باشد، به ترتیـب 2

)94-آذر20آزمون()15ي صفحه(پذیر است؟امکانXY5وXY3هاي هاي مولکولی مختلف با فرمولراست به چپ چه تعداد ترکیب با جرم
12و 6) 134و 9) 153و 12) 122و 8)1
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اکسـید  بن ديباشد، چند نوع مولکول کـر O188و O168 ،O178و عنصر اکسیژن داراي سه ایزوتوپ C136و C126اگر عنصر کربن داراي دو ایزوتوپ - 328
)90-آبان20آزمون ()15و 6هاي صفحه(با جرم متفاوت خواهیم داشت؟

1 (32 (53 (64 (9
,Cایزوتوپ3شامل (در یک نمونه خالص از عنصر کربن - 329 C, C14 13 amu8/12باشد، جرم اتمـی میـانگین برابـر    اتم کربن می9000که حاوي ) 12

ً         تر تقریباً چند است؟زوتوپ سنگیناست،درصد فراوانی ایC136برابر درصد فراوانی ایزوتوپ4تر م درصد فراوانی ایزوتوپ سبکاگر بدانی. باشدمی
)94-آذر6آزمون()15ي صفحه(

1(3/33%2 (3/13%3 (3/53%4 (40%
)اکسیژن سه ایزوتوپ - 330 O, O, O)18 17 16

8 8 )وژن سه ایزوتوپو هیدر8 T, D, H)3 2 1
1 1 ي آب طبیعـی  چند نوع مولکول پایـدار آب در یـک نمونـه   . داردرا 1

)91–آبان12آزمون ()15و 6يهاصفحه(.)کندً                                  ترین ایزوتوپ هیدروژن معموالً ترکیباتی پرتوزا و پایدار ایجاد میسنگین(وجود دارد؟ 
1 (92(123(154(18

باشــد، حــداکثر چنــد نــوع مولکــول D21و H11و هیــدروژن نیــز داراي دو ایزوتــوپ N157و N147اگــر فــرض کنــیم نیتــروژن داراي دو ایزوتــوپ - 331
NH)آمونیاك )90-آبان6آزمون ()15و 6هاي صفحه(خواهیم داشت؟3(

1(162(63(124(8
,Oایزوتوپ اکسیژن3در نظر گرفتن با- 332 O, O18 17 Cl، چند مولکولCl37وCl35و دو ایزوتوپ کلر16 O2توان با جرم مولکولی متفاوت می

)92-بهمن25آزمون ) (15و 6ي هاصفحه(یافت؟
1 (62 (93 (54 (7

.نوع مولکول را داشت. . . توان انتظار میAB2داراي دو ایزوتوپ باشد، براي مولکولBایزوتوپ و عنصر3داراي Aاگر عنصر- 333
)89-آبان7آزمون ()15و 6هاي صفحه(

1 (62 (93 (124 (18
هاها از روي جرم آنشمارش ذره

H)کدام مطلب نادرست است؟- 334 ,O ,S : g.mol )   11 16 )94-آبان8آزمون()19تا 16هاي صفحه(32
.هاي ماده بر حسب گرم استمولکول گرم جرم یک مول از مولکول) 1
.گرم از آن است17مول گاز هیدروژن سولفید شامل 5/0) 2
/اکسید شامل مول گاز گوگرد دي3/0) 3  231 8066 .اتم اکسیژن است10
/جرم ) 4  231 5055 .گرم است5/4مولکول آب برابر 10

.)گرم فرض کنید001/0جرم قطره را . (شوداتم ایجاد می... ً ي آن حدودا  ً                    اگر یک قطره آب در دماي خیلی باال کامال  تجزیه شود، از تجزیه- 335
(H g.mol ,O g.mol )  1 11 )92-بهمن25آزمون ()18ي صفحه(16

1(/  191 0036 102 (/  201 0036 103(/  193 345 104(/  203 345 10
ـات تجزیـه نشـده برابـر باشـد، مشـخص       50اگر پس از .دهیم تا تجزیه شودمول کلسیم کربنات را حرارت می1- 336 دقیقه جرم کلسیم اکسید حاصل با جرم کلسیم کربن

Ca)ند درصد تجزیه شده است؟کنید کلسیم کربنات اولیه به تقریب چ ,C ,O : g.mol )   140 12 )94-بهمن9آزمون()19تا 16هاي صفحه(16

CaCO (s) CaO(s) CO (g) 3 2
1 (2/722 (6/543 (8/684 (1/64

337 -mol5 چگالی آب را(آب، چند لیتر آب است؟g.mL11در نظر بگیرید(.(H g.mol , O g.mol )  1 11 )89-آبان21آزمون ) (18يصفحه(16
1 (902 (303 (09/04 (03/0

NH)هاي موجود در چند مول گاز آمونیاك گرم گاز متان، با تعداد اتم4/0هاي موجود در تعداد مولکول- 338 برابر است؟3(
H g.mol ) C)و11 g.mol )92-مهر26آزمون ()18هاي فحهص(112

1 (1
1602 (1

403 (1
1204 (1

80
H)تر است؟ گرم از کدام ماده بیش100هاي تعداد اتم- 339 ,N ,O ,P ,S ,K ,Cr ,Fe : g.mol )        11 14 16 31 32 39 52 56

)94- آبان8نآزمو()19تا 16هاي صفحه(
نیترات(III)آهن) 4آمونیوم هیدروژن فسفات) 3کروماتپتاسیم دي) 2سولفوریک اسید) 1
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)پایدارترین تراز انرژي(

ست؟فرمول اکسید جدید کدام ا. شودگرم تبدیل می2/48گیرد به یک اکسید جدید به جرم وقتی در مجاورت هوا قرار میCoOگرم 45- 340
(Co ,O : g.mol )  159 )94-آبان22آزمون()19تا 16هاي صفحه(16

1(Co O2 32(Co O3 43 (CoO24 (Co O3 2
اتمیهاي الکترونی و نظریهانتقاالت نشري خطی، هاي طیف

)92–بهمن25آزمون ()27ي صفحه(کند؟  ي بین دو تراز متوالی انرژي چه تغییري میشویم، فاصلهي اتم دور میهرچه از هسته- 341
شودزیاد می) 2ماندثابت می) 1
.شودي بین ترازها زیاد و کم مییکی در میان، فاصله) 4شودکم می) 3

ي انرژي بین کدام ترازهاي انرژي در این اتم است؟در طیف نشري خطی اتم هیدروژن، حاصل مبادلهnm486نور با طول موج - 342
)91–آبان26آزمون ()27ي صفحه(

1 (n n  3 22 (n n  4 13 (n n  4 24 (n n  3 1
)90-آبان20آزمون ()26ي صفحه(کند؟ي الکترونی چه تغییري میباالتر رود، سطح انرژي الیهnي الکترونی کدام است و هر چه پایدارترین الیه- 343

1(n  n) 2، افزایش1  3، افزایش(n  n)4، کاهش1  کاهش ،
)95-فروردین20آزمون()20ي صفحه(است؟نادرستي شکل زیر کدام گزینه، درباره- 344

.هاي رادیویی و پرتوهاي ایکس مربوط استترتیب، به موجبه3و 1هاي قسمت) 1
.شودناطیسی را شامل میي بزرگی از طیف الکترومغمربوط به نور مرئی است که گستره2قسمت ) 2
.ترین انرژي را  دارندهاي طیف الکترومغناطیسی بیشترین طول موج، در بین پرتوپرتوهاي گاما با کوتاه) 3
mاي حدودچشم انسان گستره) 4 77 mتا10 74 .بیندرا در طیف الکترومغناطیسی می10

nیک الکترون اتم هیدروژن برانگیخته در تراز انرژي چند خط طیفی براي- 345  )92–آذر8آزمون ()27يصفحه(با چشم  قابل مشاهده است؟5
1 (42 (13 (94 (8

است؟نادرستبا توجه به آن، کدام گزینه . ي بخش مریی طیف نشري خطی اتم هیدروژن استکنندهکل زیر توجیه- 346
)92–آبان24آزمون ( ) 27ي صفحه(

ترین طول موج در بخش مریی طیف نشري خطی اتم هیدروژن، مربوط کوتاه) 1
.به انتقال الکترون از تراز سوم به تراز دوم است

گیرد، اما نـور حاصـل   در اتم برانگیخته، انتقال از تراز سوم به اول صورت می) 2
.خش مریی قرار ندارداز آن در ب

تـر  تر شدن عدد کوانتومی اصلی،  اختالف سطح انـرژي دو تـراز متـوالی کـم    با بزرگ) 3
.شودمی
. صورت کوانتومی استجایی الکترون در اتم بهي انرژي هنگام جابهمبادله) 4

)90-آذر4ون آزم() 26و 25، 24يهاصفحه(هاي امروزي مطابقت ندارد؟دانستهکدام عبارت با- 347
.اي مستقیم داردي آن از هسته، رابطهانرژي الکترون با فاصله) 2.الکترون مجاز است تنها مقادیر معینی انرژي را بپذیرد)1
.گویندترین تراز انرژي ممکن در اتم را حالت پایه میپایین) 4.کنداي شکل به دور هسته گردش میالکترون در مسیري دایره) 3

)92- مهر26آزمون ) (22يصفحه(مطرح شده، چیست؟» آزمون شعله«زمایشی که با عنوانهدف از آ- 348
.   دهندي چراغ بونزن مییافتن رنگی که محلول چند ترکیب شیمیایی فلزدار به شعله) 1
ي طیف نشري خطی حاصل از یک ترکیب فلزدار با کمک منشور مشاهده) 2
هاآنرنگ حاصل از سوختنایجاد طیف نشري خطی فلزات با کمک) 3
ي حاصل از سوختن فلزاتتعیین دماي شعله) 4

1n

2n

3n

4n 5n 6n 7n n یونش

الکترون برانگیخته

2

31
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)90-آبان20آزمون ()27و 23هاي صفحه(تر است؟در اتم هیدروژن، انرژي مربوط به کدام انتقال الکترونی از همه بیش- 349
1 (n n7 62 (n n2 13 (n n6 54 (n n4 3

ي درسـتی از انـرژي   کدام گزینـه مقایسـه  .آیددست میبا عبور دادن نور نشر شده از هیدروژن برانگیخته از یک منشور، طیف نشري خطی هیدروژن به- 350
)89-آذر5آزمون ) (23ي صفحه(دهد؟نشان می) ي مرییدر ناحیه(نورهاي تولید شده از این فرایند را 

بنفش>آبی>صورتی >نارنجی) 4نارنجی>صورتی>آبی >بنفش) 3بنفش>آبی>سبز >نارنجی) 2نارنجی>سبز>آبی >بنفش) 1
)عدد جرمی: Aون و تعداد پروت: Pتعداد نوترون، : N(. طیف نشري خطی یکسانی دارند... هاي توان دریافت که گونهبا توجه به اطالعات زیر می- 351

)94-آذر6آزمون) (23و 6، 5هاي صفحه(
X :N , N P X :N , N P
Y :N , A Y :N , A

     
   

18 35 12 23
12 24 20 37

1 (XوY2 (YوY
3 (XوY4 (امکان ندارد که طیف نشري خطی دو گونه، یکسان باشد.

)90-آبان6آزمون ()22ي صفحه(هدف از آزمون شعله چیست؟- 352
شناسایی نوع نافلز موجود در یک ترکیب با استفاده از طیف نشري خطی ) 1
ي مجهولتعیین نوع فلز موجود در یک نمونه) 2
دهندهاي یک فلز از روي رنگی که به شعله میایزوتوپتعیین نسبت فراوانی ) 3
ي مجهول از روي رنگ شعلهتعیین جرم اتمی یک عنصر در یک نمونه) 4

)89-آذر5آزمون ()26ي صفحه(ها از هسته باشد؟ي الکترونگر شکل صحیح فاصلهتواند نمایانکدام شکل زیر می- 353

1(2 (3(4(

اعداد کوانتومیآرایش الکترونی و

)92–آذر8آزمون ()34و 33، 32، 31ي هاصفحه(الکترونی وجود دارد؟ي ششدرحالت پایه چند زیرالیهFe26در اتم - 354
1 (22 (33 (44 (5

Mکه آرایش الکترونی کاتیونبا توجه به این- 355 3صورتبه[ Ar] d s p10 2 6
18 3 4 درست است؟Mي اتمکدام مطلب دربارهاست،4

)92-آذر8آزمون ) (34و 33، 32، 31ي هاصفحه(
.هم گروه استSc21هم تناوب و با Al13با) 2.است36عدد اتمی آن برابر ) 1
]صورتآرایش الکترونی آن به) 3 Kr] d s1 236 4 .از تناوب پنجم و گروه سوم اصلی استdيعنصري دسته) 4.است5

.کنندمیشعاع پیدا. . . پایدار خود شود و این عناصر ضمن تبدیل شدن به یونختم می. . . به 17آرایش الکترونی گروه - 356
)89-دي24آزمون ()32و 31، 11، 10ي صفحه(

1(ns np2 ns)2افزایش-5 np2 ns)3افزایش-3 np2 ns)4کاهش-5 np2 کاهش-3
)90-آذر4آزمون () 33و 32، 31ي هاصفحه(ي الکترونی چهارم خود چند الکترون دارد؟این عنصر در الیه. شودم میختp35آرایش الکترونی عنصري به - 357

1 (162 (153 (324 (18
است؟درستناAي اتم کدام بیان دربارهباشد،9برابر A80ها در یون تک اتمیها و نوتروناگر تفاوت شمار الکترون- 358

)92-مهر12آزمون ) (33و 32، 31، 11، 10، 5ي هاصفحه(
.است4در آن هشت زیرالیه از الکترون اشغال شده است و متعلق به دوره ) 1
. عنصري متعلق به گروه هجدهم است) 2
.اي داردجدول تناوبی، خواص شیمیایی مشابه53با عنصرشماره) 3
lجده الکترون داشته و در اتم آن هشت الکترون داراي عددکوانتومیهتراز انرژي سوم آن،) 4  هستند.

.)اندنماد شیمیایی عناصر فرضیEو A ،B ،C(عناصر معرفی شده خواص شیمیایی مشابهی دارند؟،در کدام گزینه- 359
)90-آذر18آزمون () 33و 32، 31، 13، 12ي صفحه(

A :[ He] s B :[ Ne] s p E :[ Ar] s C :[ Ne] s p1 2 3 1 2 4
3 2 15 10 19 18 16 102 3 3 4 3 3

1(C , B2(E , A3(C , E4(C, A
، کدام است؟Aي اتم ترین زیرالیهآرایش الکترونی بیرونی. ماندالکترون براي یون آن باقی میA ،27الکترون از اتم 2پس از جدا کردن - 360

)90-آذر18آزمون () 33و 32، 31هاي صفحه(
1 (s242 (s143 (d434 (d103

انرژيانرژيانرژي انرژي

فاصله الکترون تا هستهفاصله الکترون تا هستهفاصله الکترون تا هستهفاصله الکترون تا هسته



)5166(کد تجربیي رشتهي دهم ي دهم اشتباهات متداول پایهاشتباهات متداول پایه

.ها از ساده به دشوار استدر هر فصل چیدمان سؤال

51

]داراي آرایش الکترونیAاگر گونه - 361 Ar] d618 ]داراي آرایش الکترونیBباشد و گونه 3 Ne] s p2 3
10 3 ها صحیح باشد کدام گزینه در مورد آن3

است؟
)92- مهر26آزمون ) (38و 37، 36و 34تا 31ي هاصفحه(

1 (A وB2.هر دو اتم هستند (A اتم است وBآنیون است.
3 (A یک کاتیون وB4.یک اتم است (A یک کاتیون است وBتواند اتم یا آنیون باشدمی.

)زیر در مورد عنصر آنتیموان ي کدام گزینه- 362 Sb)5190-آذر18آزمون () 33و 32، 31، 28هاي صفحه(حیح است؟ص(
lهاي داراي در ساختار آن تعداد الکترون) 1  lهاي دارايدو برابر تعداد الکترون2  .است0
.استdي جزء عناصر دسته) 2
.است3تعداد الکترون ظرفیتی آن برابر ) 3
. الکترون وجود دارد10ي چهارم آن در الیه) 4

. . . باشـد و عنصـر   مـی dي متعلـق بـه عناصـر دسـته    . . . متعلق به یک تناوب هستند و عنصـر  . . . و . . . هاي جدول زیر، عنصرهاي با توجه به داده- 363
)89-بهمن8آزمون ()33و 32، 31هاي صفحه(.داردهاي الکترونی را نسبت به سایرینترین تعداد الیهبیش

1(D C B A  2(C A D B  3(C D B A  4 (A C D B  
)90-مهر 22آزمون ) (33و 32، 31، 11، 10يهاحهصف(رسد، کدام است؟ي سوم آن به هجده میهاي الیهاتم اولین عنصري که تعداد الکترون- 364

1(Zn302(Ar183(Kr364(Cu29
Aیون تک اتمی- 365 3 با عدد کوانتومی اتم این عنصر چند الکترون. الکترون است21دارايl  90-آذر4آزمون () 34و 33، 32، 31ي هاصفحه(دارد؟(

1(72 (83 (94 (6
)90-آبان 6آزمون ) (33و 31،32، 11، 10هاي صفحه(شود؟ختم میs2، آرایش الکترونی چند عنصر جدول بهZn30تا قبل از عنصر- 366

1 (32 (123 (104 (11

گرامیآموز دانش
.استو موازنه واکنش ي و معادلهکیومتري ولوویس، استوابط گازها، ساختار رهاي شخبشامل فصل این 

.هستندمهم و کاربردي بسیار فصل این بخش هر سه 
.داردهامولکولساختار رسم در اي گستردهکاربرد شود و میاستفاده ها مولکولترسیم براي لویس از ساختار 

شیمی علم در مهم هاي بخشو از است فصل این پرکاربردترین بخش که شود میاستفاده شیمیایی هاي واکنشدر ی کم روابط متري براي کیوواز است
.باشدبخش میاین به مربوط فصل این دار دامسؤاالت تر و بیشباشد می

ازهاگروابط

1ي این گاز به مقداردر چه دمایی از حجم اولیهباشد،Vبرابر باC27اگر حجم گازي در دماي - 367
.)فشار را ثابت در نظر بگیرید(شود؟ کم می3

)92–دي27آزمون ) (83و 82ي هاصفحه(
1(C732(C1733(C2004(C100

CO)است؟نادرستکدام عبارت، - 368 g.mol ,H O g.mol )  1 1
2 244 )89-بهمن8آزمون ) (83و 82، 18يهاصفحه( 18

.تلف، حجم ثابت و برابري دارند، یک مول از گازهاي مخیکساندر فشار و دماي ) 1
.کنندهاي حجمی معینی با هم واکنش میدر دما و فشار ثابت، گازها در نسبت) 2
.گرم آب برابر است27ها در اکسید با شمار مولگرم کربن دي66ها در شمار مول) 3
.سته استي هوا با حجم مشخص، به فشار گاز وابحجم گاز مورد نیاز براي پر کردن کیسه) 4

Ne)ها در چند گرم نئون است؟ ، برابر شمار اتمSTPلیتر گاز کلر در شرایط 56/0هاي کلر در شمار اتم- 369 : g.mol ) 120
)94-آذر6آزمون) (83و 82، 18ي هاصفحه(

1 (12 (23 (5/04 (5/1

Aیون 3B 2CD

p63p63p64p62ي آخرآرایش الکترونی زیرالیه

ردپاي گازها در زندگی: 2فصل 
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)92آذر 8آزمون ()83و 82، 18هاي صفحه(ها درست است؟ارتباط با حجم گازهاي موجود در بالنهاي زیر کدام جمله دربا توجه به شکل- 370

(H , C , O , Ne g.mol )    11 12 16 20
.تر استاز بقیه بیش(C)در دما و فشار یکسان، حجم گاز در بالن) 1

.لیتر است6/89برابر (B)ر بالنحجم گاز دSTPدر شرایط) 2

.دیگر متفاوت استدر دما و فشار یکسان، حجم گاز در هر سه بالن با یک) 3

.است(A)چهار برابر حجم گاز در بالن(B)در دما و فشار یکسان، حجم گاز در بالن) 4

اکسـید . شـود گرم اسید نیتریک تولیـد مـی  63اکسید و (II)لیتر گاز نیتروژن STP ،2/11مول آب در شرایط 5/0مول اکسیدي از نیتروژن با 5/1واکنش بر اثر- 371
H(نیتروژن مورد استفاده کدام است؟ g.mol ,N g.mol ,O g.mol    1 1 11 14 )94-آذر20آزمون) (85تا 82و 18هاي صفحه()16

دي نیتروژن تترا اکسید) 4نیتروژن دي اکسید) 3دي نیتروژن اکسید) 2دي نیتروژن تري اکسید) 1
Na)یک از موارد زیر صحیح هستند؟کدام- 372 : g.mol ) )94-بهمن9آزمون) (83و 82و 18تا 16يهاصفحه(123

.لیتر حجم دارد4/22ک مول از گازهاي مختلف در دما و فشار ثابت، ی) آ
.شودمیهاآنحجم افزایش سبب ،مایعنیتروژن درون هوا از پر شده هاي بادکنکن گرفتبا قرار ) ب
/شامل STPلیتر از یک گاز دو اتمی در شرایط میلی448) پ  221 2044 .تمولکول از آن گاز اس10
/ها برابر تعداد الکترونNa11گرم یون 46/0در ) ت  231 2044 .)الکترون است10، داراي Na11اتم . (است10
آ و پ و ت) 4ب و پ) 3پ و ت) 2آ و ب و پ) 1

.دارند... و جرم ... ، چگالی ... کسید و پروپان در دما و فشار یکسان، تعداد مول نیتروژن مونوااکسید، ديلیتر از گازهاي کربن دي10- 373
)C ,O ,N ,H :g.mol    112 16 14 )93اردیبهشت 5آزمون ()83و 82هاي صفحه()1

متفاوت-متفاوت-یکسان) 4متفاوت-یکسان-متفاوت) 3یکسان-یکسان-یکسان) 2یکسان-متفاوت-یکسان)1
N(کنـد؟  ها صدق مـی زینه در مورد آند، کدام گبرابر باشNO2و CO2ه فشار، دما و جرم دو گاز کدر صورتی- 374 g.mol 114،C g.mol 112

Oو g.mol )89-بهمن8آزمون ()83و 82هاي صفحه()116
.ها فقط در شرایط استاندارد با هم برابر استحجم آن)2. تعداد مول برابر دارند)1
.هاي برابري دارندتعداد اتم)4.استNO2تر از حجمبیشCO2حجم گاز)3

سیوساختار لو

)93آذر 7آزمون () 65و 64هاي صفحه(است؟ درستاما ساختار لوویس آن ،استنادرستدر کدام گزینه نام ترکیب داده شده - 375

1 (NO2اکسید ، نیتروژن دي
... ..

.. ..:O N O 2 (H O2 ..، هیدروژن پراکسید 2 ..
.. ..H O O H  

3 (SO2  ،4، گوگرد اکسید (H S2هیدروژن سولفور ، دي
)90-اردیبهشت2آزمون ()65و 64هاي صفحه(هاي زیر، درست رسم شده است؟یک از مولکولساختار لوویس کدام- 376

1(:C H2 22(:CH O2

3(:CH OH34(: HCN

)90-خرداد27آزمون ()65و 64، 41، 40هاي صفحه(هاي داده شده، چند مولکول با پیوند چندگانه وجود دارد؟در بین ترکیب- 377
»ن سیانیداکسید، هیدروژفرمالدهید، متان، اتان، اتن، اتین، نیتروژن، کربن تتراکلرید، آمونیاك، کربن دي«
1(52 (63(74 (8

و موازنهواکنش ي معادلهاستوکیومتري،

)90-مهر22آزمون) (59و 58هايصفحه(کدام واکنش درست است؟ي موازنه- 378
1(Ca(OH) (aq) HCl(aq) CaCl (aq) H O(l)  2 2 22(NaNO (s) NaNO (s) O (g) 3 2 22 2

3(Fe O (s) Al(s) Al O (s) Fe(s)  2 3 2 32 2 2 24(H (g) Cl (g) HCl(g) 2 2
1 1
2 2




