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با حذف گزینه ي نادرست، جمله ي درست را بدست آورید؟  - 16

آ) عنصر   با عنصر هم دوره با عنصر  هم گروه است. 

ب) بار یون پایدار مربوط به عنصرهاي   مانند هم می باشد زیرا در یک گروه/ردیف قرار دارند و خواص شیمیایی مشابه دارند. 

پ) کلر و گوگرد در ترکیب با فلزها، به صورت یون   در می آیند. (عدد اتمی کلر برابر  و گوگرد برابر  است.)

Mg12
Cl17

F9

Sn50

Ba56
Ba , Ca56 20

Rb , Al37 13
, CS 2− l−

, CS− l2−
1716

- مول آهن چند گرم آهن و چه تعداد اتم آهن است؟  170٫2(1mol Fe = 56g)

- اتم گوگرد چند مول و چند گرم است؟   183٫01 × 1021(1mol s = 32g)

 : - گرم گاز آمونیاك 19
آ) چند مول است؟  

ب) داراي چه تعداد اتم است؟ 
پ) داراي چه تعداد اتم هیدروژن است؟

1٫7(N )H3(N = 14 , H = 1) :
g

mol

- گرم آب:  20
 آ) داراي چه تعداد اتم است؟  

ب) داراي چه تعداد اتم هیدروژن است؟

3٫6

تعداد اتم ها در  گرم نیتروژن  با تعداد اتم هاي چند گرم منیزیم   برابر است؟  - 217(N)(Mg)

(Mg = 24 , N = 14) : g ⋅ mol−1

-  گرم گاز هیدروژن  چند مول است؟ 220٫4H2(1molH = 1g)

- گرم گاز اوزون   چند مول است؟  234٫8( )O3(1molO = 16g)

عبارات زیر را با کلمۀ مناسب کامل کنید.  - 24

آ) نوع و میزان فراوانی عنصرها در دو سیارة مشتري و زمین  است و یافته هایی از این قبیل نشان می دهد که عنصرها به صورت  در جهان

هستی توزیع شده اند. 

ب) با گذشت زمان و  دما گازهاي  تولید شده متراکم شدند و مجموعه گازي به نام  ایجاد کرد. 

پ) درون ستاره ها نیز مانند خورشید در دماهاي  و ویژه واکنش هاي هسته اي رخ می دهد. واکنش هایی که در آن ها از عنصرهاي 

عنصرهاي  پدید می آید. 

ت) در انفجار مهیب پس از پدید آمدن ذره هاي زیراتمی مانند  عنصرهاي  به وجود آمدند.

یکسان

متفاوت

ھمگون

ناھمگون

افزایش

کاھش

اکسیژن و ھیدروژن

ھلیم و ھیدروژن

ستاره

سحابی
باال

بسیار باال

سنگین تر

سبک تر
سبک تر

سنگین تر
پروتون و الکترون

الکترون، نوترون و پروتون

ھیدروژن و نیتروژن

ھیدروژن و ھلیم
درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید و علت نادرستی عبارت نادرست را بنویسید.  - 25

آ) خورشید نزدیک ترین ستاره به ماست. 
ب) در واکنش هسته اي، هسته تغییر نمی کند. 

پ) در واکنش هسته اي، تعداد نوترون و پروتون هاي هسته تغییر می کند. 
ت) نوکلئون یا ذرة سازندة هسته به پروتون و نوترون می گویند. 

ث) مرگ ستاره با یک انفجار مهیب همراه است که سبب می شود مولکول هاي تشکیل شده در آن در فضا پراکنده شود. 
ج) دما و اندازه هر ستاره تعیین می کند که چه عنصرهایی باید در آن ستاره ساخته شود. 

چ) ستارگان را باید کارخانۀ تولید عنصرها دانست. 
ح) سحابی سبب پیدایش ستاره ها و کهکشان ها شد.

اگر ایزوتوپ هاي هیدروژن را در نمونۀ طبیعی آن را به صورت  نمایش دهیم امکان تشکیل چند مولکول هیدروژن وجود دارد؟ - 26T D H)(3
1 ,2

1 ,1
1

3
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باتوجه به عدد اتمی عناصر    به موارد زیر پاسخ دهید.  - 32

آ) آرایش الکترونی   به کدام زیرالیه ختم می شود؟ 

ب) در زیرالیه  اتم کلسیم چند الکترون وجود دارد؟ 
پ) در اتم آهن چند زیرالیه از الکترون اشغال شده است؟

Fe , Ca , Sc26 20 21

Sc21

3p

 : در اتم تیتانیم   - 33
آ) چند زیرالیه از الکترون اشغال شده است؟ 

) چند است؟ ) و ( ب) الکترون هاي جاي گرفته در بیرونی ترین زیرالیه ي اشغال شده ي آن، داراي عددهاي کوانتومی (

Ti)(22

nl

در اتم ژرمانیم    :  - 34
آ) چند الیه ي انرژي (سطح انرژي) از الکترون اشغال شده است؟ 

ب) چند زیرالیه از الکترون اشغال شده است؟ 
پ) چند زیرالیه داراي دو الکترون و چند زیرالیه داراي شش الکترون است؟

Ge)(32

به موارد زیر پاسخ دهید:  - 35

آ) آرایش الکترونی عنصري به    ختم می شود. عدد اتمی آن کدام است؟ 

ب) در اتم گوگرد   چند الکترون داراي عددهاي کوانتومی  و  هستند؟ 

پ) زیرالیه ي  در اتم عنصر   چند الکترون دارد؟ 

ت) اتم کدام دو عنصر   و   تعداد الکترون هاي زیرالیه هاي  و  با هم برابر است؟ 

ث) در اتم کدام عنصر،  ،  ،  زیرالیۀ نیمه پر وجود دارد؟

3 4d3 s2

S)(16n = 2l = 1

dMn25

Fe26Co273p3d

Ni28Si14Mn25

، برابر  و تفاوت شمار نوترون هاي آن با شمار پروتون هاي آن برابر  باشد:  اگر عدد جرمی عنصر  - 36
آ) عدد اتمی این عنصر را تعیین کنید. 

ب) شمار الکترون هاي بیرونی ترین زیرالیه یون  را مشخص کنید.

M10614

M 2+

باتوجه به عدد اتمی کروم   به موارد زیر پاسخ دهید:  - 37
آ) این عنصر به کدام دسته تعلق دارد؟ 

ب) چند زیرالیه از آن در حال پر شدن است؟ 
پ) آرایش الکترونی الیه ظرفیت آنرا مشخص کنید. 

ت) چند الکترون در الیه ظرفیت وجود دارد؟ 
ث) کدام زیرالیه (ها) نیمه پر است؟

Cr)(24

اگر تفاوت شمار الکترون ها و نوترون هاي اتم عنصر   برابر  باشد، عدد اتمی عنصر  و شمار الکترون هاي الیه ي ظرفیت اتم آن کدامند؟ - 38A759A

باتوجه به آرایش الکترونی عنصرهاي فرضی داده شده به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  - 39

آ) کدام یک هم گروه عنصر  است؟ 

ب) کدام یک هم دوره عنصر  است؟ 
پ) کدام یک از قاعده آفبا پیروي نمی کند؟ 

ت) عنصرهاي دسته  و  کدام هستند؟

A : Ne] 3 , B : He] 2 2 , C : Ne] 3 3 , D : Ar] 4 , E : Ar] 3 4[10 s2 [2 s2 p3 [10 s2 p1 [18 s2 [18 d5 s1

A

D

sp

- در کدام ترکیب هاي یونی زیر تعداد الکترون ها برابر است؟  40

 MgONaCl , KF , Al2O3 ,

O , F , Na , Mg , Al , K , Cl)(8 9 11 12 13 19 17

5
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آرایش الکترونی   و   به زیرالیۀ   ختم می شود.  - 48

الف) آرایش الکترونی فشردة عنصر  و آرایش الکترون – نقطه اي عنصر  را بنویسید. 

ب) عدد اتمی، شمارة دوره و گروه عنصر  را مشخص کنید. 

پ) عنصر  به کدام دسته از عناصر جدول دوره اي تعلق دارد؟ 

ت) فرمول شیمیایی حاصل از ترکیب  و  را بنویسید.

X2+Y −3p6

Yx

x

Y

XY

الف) وقتی که یک قطعه فوالد گداخته، از منبع حرارت دور می شود، رنگ آن ابتدا زرد، سپس نارنجی و در نهایت قرمز می  شود. این پدیده را چگونه - 49
توجیه می کنید؟ 

ب) در آرایش الکترونی عنصر  تعداد الکترون هایی با عدد کوانتومی فرعی  برابر  است. آرایش الکترونی و آرایش الکترون – نقطه اي این
عنصر را بنویسید.

xl = 115

الف) اگر هر  معادل  جرم اتم   تعریف شود، جرم اتمی تقریبی عنصر گوگرد  را حساب کنید.  - 50

است، حساب کنید در نمونۀ یک گرمی از عنصر هیدروژن چه تعداد اتم ب) اگر بدانید که جرم یک اتم هیدروژن برابر با 
هیدروژن وجود دارد؟

amu
1
4

O
16
8S)(32

16

1 amu = 1٫66 × 10−24
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