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پیشگفتار:
به نام خدای کیهان و هستی که هستی، هست از او یافت.

✳ فصل اول شیمی سال دهم، قدرت 3یا4 تست را در کنکور رسارسی دارد که ارزش رسمایه گذاری آن نیز 100% است 
یعنی در هر سطحی که هستید این فصل را بخوانید و مطمنئ باشید که به تست هایش پاسخ خواهید داد. 

)اگه نتونستی، من خودم عواقبشو گردن می گیرم(

✳ از این فصل امکان طرح سه نوع تست وجود دارد:
1( حفظی محض: قیدها، رنگ ها، ویژگی ها و مطالب منت کتاب درسی )1 سوال(

2( استداللی: منودارها، جداول و به طور کلی اشکال کتاب درسی )1 سوال(

3( مساله: بازی با اعداد و ریاضی )رابطه انیشتین، جرم امتی میانگین، ذرات زیرامتی و یا مقدمات مول و ...( )1 سوال(

✳ مقدمات استوکیومرتی، جدول تناوبی و ساختار اتم از مفاهیم پایه ای اند که برای فهم دیگر فصول شیمی کنکور مانند 
فصل 1و2 شیمی یازدهم بسیار رضوری اند.

و نیز مبحثی مثل جدول تناوبی و آرایش الکرتونی همیشه و همواره سوال خواهند بود. )اگه از ننه باباتم بپرسی، یا برادر 

و یا خواهر بزرگرتت، تصدیق میکنن سخن بنده رو(

← »یک جدول تناوبی بزرگ منطبق بر کتاب درسی را به دیوار اتاق بچسبون !« 
] منطبق بر کتاب درسی یعنی جدید و مثل جدول کتاب درسی، چون بعضیا قدیمی ان [

✳ برای یادگیری و آموزش و هم چنین تست و تسلط این فصل #فقط همین کتاب را بخوانید و چندبار مرور کنید و 
مطمنئ باشید با مطالعه ی دقیق این کتاب انگار چند کتاب خوانده اید. در این کتاب، به بهرتین روش می آموزید، تست 

می زنید و خودتان یاد می گیرید که طراح و مشاور شیمی شوید! اینجا خودتان نویسنده و خالق خالصه هایید.

اینجا به پاسخ پرسش هایی از قبیل بهرتین منبع شیمی؟ حداقل تعداد تست برای شیمی؟ و ... خواهید رسید، در تضمین 

و بیمه ی این جمالت، با جمله ی زیر خیالتان را راحت کنم که »اگر این کتاب را خوب مطالعه کردید و در آزمون رسارسی 

کمرت از 80% زدین، متام مبلغ دریافت شده، عودت داده خواهد شد«

✳ در این کتاب و این فصل به طور خاص، قسمت هایی تحت عنوان )تست های طبقه بندی شده(، )درست یا نادرست(، 
)اگه من طراح بودم(، )خالصه نویسی( و ... را خواهید دید که در هیچ کتابی تا به امروز همه یک جا و متمرکز گرد هم 

نیامده اند، چرا که این مهم، حاصل ذهن خالق مولف عظیم الشان این کتاب ]خودمو میگه[ است.
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فهرست:

1( منت توضیحی، تدریس و تحلیل خط به خط کتاب درسی:                                                            صفحه 1تا27                   

2( عبارات درست یا نادرست ) ویژه مطالب حفظی-استداللی (:                                                       صفحه 28تا34

3( تست های استاندارد و طبقه بندی شده:                                                                                 صفحه 35تا70

4( تست های یک قدم تا 100 )کل فصل(:                                                                                   صفحه 71تا84

5( خالصه:                                                                                                                            صفحه 91تا97

6( اگه من طراح بودم!!                                                                                                           صفحه 98تا100

✳ سالم، نام زیبای خداوند است؛
سالم و به نام خدا؛ به مخزن االرسار من خوش آمده اید...

راستی داشت اینو یادم میرفت؛ از متام عزیزانی که فیزیکی و مجازی، مالی، دلی و ... بنده رو برای تدوین اعجاب انگیزترین 

منبع کنکور شیمی ایران و البته جهان یاری کردند، سپاس گزاری میکنم، باالخص دکرت حسین رستم خانی عزیز که زحمت 

تایپ و گاها ویرایش و نگارش این کتاب رو برعهده داشت، موسسه عزیز اینستاکنکوری باالخص مدیر محتوای عزیزشون، 

خانم دکرت بحرانی فرد که همواره حامی بودند و نیز از متام دانش آموزان پرتالشم که یاری ام کرده اند باالخص خانم فاطمه 

معینی که نقدهای سازنده شون، همواره شامل کتاب مذکور بوده و باعث پیرشفت این کتاب شده است؛ امید است که یک 

گام در بهبود فضای آموزشی کشور مفید باشیم!

خب زیاد رستونو درد نیارم، بریم رساغ اصل مطلب ...!
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✳ شواهد تاریخی که از سنگ نوشته ها و نقاشی های دیوارمنا ها به دست آمده است، نشان می دهد که انسان اولیه با 
نگاه به آسامن و ستارگان درپی فهم نظام و قانون مندی در آسامن بوده است.

✳ پرسش »هستی چگونه پدید آمده است؟« بسیار بزرگ و بنیادی است و در قلمرو علم تجربی منی گنجد و آدمی تنها با 
مراجعه به چارچوب اعتقادی و بینش خویش در پرتو آموزه های الهی می تواند به پاسخی جامع دست یابد. 

←)بسیار مهم( سوال آزمون های آزمایشیه معموال

ولی نحوه ی شکل گیری جهان هستی و چگونگی و چرایی رخداد پدیده های طبیعی، توسط علوم تجربی قادر به پاسخ 

گویی است.

✳ تالش دانشمندان برای شناخت کیهان، همچنان ادامه دارد و منونه ای از آن سفر بسیار طوالنی و تاریخی دو فضاپیام به 
نام وویجر 1و2 در سال 1977 میالدی )1356خورشیدی و یک سال قبل انقالب( برای شناخت بیشرت سامانه ی خورشیدی 

بوده است و آخرین تصویری که وویچر 1 )تو آزمون ها معموال میگن که وویجر 2 که اشتباهه( قبل از خروج از سامانه 

خورشیدی گرفت، نیز از فاصله تقریبی 7میلیارد کیلومرتی بود.

ماموریت این دو فضاپیام، تهیه شناسنامه ی فیزیکی و شیمیایی سیاره های مشرتی، زحل، اورانوس و نپتون ]رمز: زمان[ بود 

که حاوی اطالعاتی مانند نوع عنرصهای سازنده، ترکیب های شیمیایی در امتسفر آن ها و ترکیب درصد این مواد بود ]وقتی 

میگه حاوی اینا بوده، یعنی به جز اینا باز هم چیزای دیگه ای هم بوده[

آیا می دانید: عبدالرحامن صوفی، یکی از ستاره شناسان ایرانی است که برای اولین بار، گزارشی درباره ی کهکشان آندورمیا، 

ارائه داد؛ این کهکشان نزدیک ترین همسایه به سامانه خورشیدی است و نیز در مورد موقعیت، اندازه و رنگ ستاره ها در 

صورفلکی اطالعات معتربی داده است. ]آیا می دانید ها در کنکور منیاد؛ اگه اومد ...![

عنرصها چگونه پدید آمده اند؟

مطالعه کیهان به خصوص سامانه خورشیدی به یافنت پرسش مذکور، کمک شایانی کرده است.

توجه: شکل زیر، فراوانی عنارص در کل زمین یعنی پوسته + گوشته + هسته است.

این شکل قطعا در آزمون های آزمایشی و حتی کنکور، ارزش طرح تست دارد.

باتوجه به شکل، ]که بسیار مورد توجه آزمون ها هست[

1( اندازه مشرتی از زمین، بزرگ تر است و زمین به خورشید نزدیکرت است.

2( عنارص زمین و مشرتی از قرار زیر اند:

الف( مشرتی:

) هی  هلیا کسی اومده ننه گوهر رو بیاره یا نه (

ب( زمین:

) فرستاده ی استاد سیمین مجیدی و نیکی خانم سر و کله علی را شکسته

و علی را به زمین زدند (

کیهان زادگاه الفبای هستی

Ne Ar S N O C He H      

Al Ca S Ni Mg Si O Fe      
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3( تقریبا 90درصد مشتری، هیدروژن است ولی کمتر از نصف زمین، آهن است. )H، فراوان ترین عنصر مشتری و آهن، 

فراوان ترین عنصر زمین هستند(

4( در مشتری گاز نئون از همه کمتر است ولی در زمین فلز آلومینیوم از همه کمتر است.

 O مشترک اند که هر دوتا عناصر گروه 16 جدول تناوبی اند و SوO 5( در بین دو سیاره، بین 8عنصر فراوانتر شان، فقط

گاز است ولی گوگرد یا S، پودر جامد است. )هر دو نافلز اند(

6( زمین عموما از جنس سنگ و فلز است ولی مشتری عموما گازی شکل است.

7( هر دو سیاره در بین 8عنصر فراوان خود، عنصرهای گازی دارند، اما مشتری از بین 8عنصر فراوان خود، فلز ندارد.

8( در بین 8عنصر فراوان مشتری، کربن و گوگرد، جامد و پودری شکل اند ولی بقیه گاز اند.

9( در زمین بین 8عنصر فراوانتر، بجز OوS وSi بقیه فلز اند.

10( فراوان ترین نافلز زمین، O است.

11( مشتری عموما گازی است ولی مقدار بسیار جزئی سنگ و فلز نیز دارد که در بین 8عنصر اول آن نیست.

12( در بین 8عنصر فراوان مشتری، 6عنصر گازی اند )%75( و 2عنصر کربن و گوگرد جامد اند.

13( حداکثر تفاوت درصد فراوانی دو عنصر متوالی در مشتری بین اولی و دومی )HوHe( ولی در زمین بین دومی و 

سومی )OوSi( است.

14( فراوان ترین عنرص کل زمین، آهن است ولی فراوان ترین عنرص پوسته ی زمین، اکسیژن است.

S )15 در هر دو سیاره، رتبه 6ام را از حیث فراوانی دارد.

مترین: یک نکته دیگر نیز خودتان از شکل مذکور استخراج کنید.

مترین: در هر یک از دو سیاره مذکور، چند عنرص دسته ی p و چند عنرص دسته sوd در بین 8 عنرص فراوانرت وجود دارد؟

آیا می دانید: سحابی بومرنگ، رسدترین مکان شناخته شده در جهان هستی است که دمای آن 222- درجه سلسیوس است 

و 5000 سال نوری از زمین فاصله دارد و در صورت فلکی قنطورس )centraurus( قرار دارد.

← مهمه اینم نکته: رشایط تشکیل عنارص سنگین تر در ستاره های گرم تر مهیاتر است. )مثل فلز Au طال ( 

✳ مقایسه ی عنارص زمین و مشرتی حتام از سواالت آزمون های آزمایشی خواهد بود و احتامل طرح تست از آن در کنکور 
← پس همین االن خوب بخونش و نگو بعدا می خونم رسارسی نیز وجود دارد 

✳ برخی از دانشمندان رس آغاز کیهان را انفجار مهیب )مهبانگ یا Big Bang( می دانند که در طی آن انرژی عظیمی 
آزاد شده است و سپس ذره های زیرامتی )e، n، p( پدید آمدند و سپس H و He به وجود آمد و با گذشت زمان و کاهش 

دما ]H و He مرتاکم شدند[ مجموعه گازی به نام سحابی به وجود آمد که این سحابی بعدها، سبب پیدایش ستاره ها و 

کهکشان ها شد.

✳ درون ستاره ها هامنند خورشید در دماهای بسیار باال، واکنش های هسته ای رخ می دهد که در آن ها از عنارص سبک 
تر، عنارص سنگین تر پدید می آیند. )نقض قانون پایستگی(

←مرگ  ← عنارص سبک و سنگین  ← ستاره و کهکشان  ← سحابی  2 1He H← ←  e، n، p←جمع بندی: مهبانگ

← تشکیل سیاره ← پراکندگی عنارص  ستاره 
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نکته: ستاره متولد می شود، رشد می کند و می میرد و مرگ ستاره اغلب با یک انفجار بزرگ همراه است و عنارص خود را 

در فضا پراکنده می کند، فلذا ستارگان کارخانه تولید عنارصند.

توجه: 6یا7 خطی خوندیم رو طراح های قلمچی، گزینه2 و کنکور خیلی دوست دارن!!

توجه: طبق رابطه انیشتین، می توان مقدار تبدیل جرم به انرژی را در واکنش های هسته ای محاسبه کرد.

)J( انرژی :E

)m/s( رسعت نور :c

)Kg( میزان کاهش جرم : m∆

... ← ( برای ما مهم است؛ یعنی  m∆ ← واحد جرم Kg است و میزان تغییرات جرم ) مهم 

✳ خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین است که در دمای بسیار باالیی قرار دارد، انرژی گرمایی و نور خیره کننده خورشید، 
به دلیل تبدیل H به He در واکنش های هسته ای است، واکنش هایی که در آن ها انرژی زیادی آزاد می گردد. )به قدری 

]H به He و نه He به H زیاد که می تواند صدها تن فوالد را ذوب کند(]تبدیل

مترین: یک تن چند گرم است؟

آیا همه ی اتم های یک عنرص پایدارند؟

 He و Mg عنرصند که حاوی اتم های He و Mg عنرص ماده ای است که از یک نوع اتم تشکیل شده باشد، برای منونه ✳
هستند ولی CO )کربن مونوکسید( عنرص نیست!!

نکته: اغلب در یک منونه طبیعی از عنرصی معین، اتم های سازنده جرم یکسانی ندارند. 

با توجه به شکل؛ )که طراح ها دوسش می دارن!!(

1( منیزیم فلزی نقره ای فام از گروه دوم جدول تناوبی است که مخلوطی از سه اتم با جرم متفاوت

است.

25 پس سبک ترین اتم آن، هامن  26 24
12 12 12Mg Mg Mg  2( اتم های منیزیم به ترتیب فراوانی:

↓ بوده( ← پایدارتر بوده و واکنش پذیری  فراوان ترین ایزوتوپ آن است. ) فراوانی↑

✳ مناد همگانی یک عنرص یا اتم به صورت زیر است که Z برابر تعداد پروتون، n برابر تعداد نوترون و A برابر مجموع 
تعداد pوn است.

n+p: عدد جرمی، p-e: بار، P: عدد امتی،

E: element

مترین: شامر نوترون های هر یک از اتم های Mg را حساب کنید و بگویید نسبت تعداد نوترون به پروتون در فراوان ترین 

ایزوتوپ آن چند است؟

2.E m c= ∆

A bar
Z E
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، تعداد الکرتون، تعداد نوترون و نسبت nبهp را حساب کنید. 56 2
26 Fe + مترین: در 

↑ است و رمز موفقیت در این  توجه: مبحث ذرات زیرامتی از مباحث مهمی است که احتامل ترکیب آن با جدول تناوبی 

قسمت، بازی با داده های رو به رو است. )مهم(

نکته: هرگاه اختالف nوe را بدهد و عدد جرمی نیز مشخص باشد، 

تعداد پروتون یا عدد امتی برابر است با،

← اثبات 

64 کدام  2M + مترین )قلمچی(: اگر تفاوت تعداد nوe در فلز فرضی M برابر 6 باشد، مجموع شامر ذرات زیرامتی در کاتیون

است؟

1 که نوترون ندارد.
1H نکته: در متام گونه ها، تعداد n>p است به جز 

← تعداد نوترون ها متفاوت است. ایزوتوپ: عدد امتی یکسان و عدد جرمی متفاوت است 

← اثبات 

← خواص شیمیایی یکسان است. ← تعداد eها ثابت است  چون تعداد p برابر است 

← خواص فیزیکی وابسته به جرم متفاوت است. ← جرم متفاوت است  چون A متفاوت است 

نکته: چون تعداد الکرتون ایزوتوپ ها یکسان است، آرایش الکرتونی یکسانی دارند و در جدول دوره ای عنارص یک مکان را 

اشغال می کنند )هم مکان( ولی خواص فیزیکی وابسته به جرم مثل چگالی و نقطه ذوب و جوش متفاوت است.

با توجه به جدول مهم باال: )که کنکور98 ازش سوال اومد(

1( هیدروژن در کل 7 ایزوتوپ دارد که 4تا مصنوعی و ساختگی اند و 3تا در طبیعت وجود دارند.

7 است.
1H 1 است و سنگین ترین آن

1H 2( سبک ترین ایزوتوپ هیدروژن،

3 ناپایدار و پرتوزا است ولی متام ایزوتوپ های مصنوعی هیدروژن، 
1H 3( از بین ایزوتوپ های طبیعی هیدروژن، فقط

پرتوزا هستند. )در کل 5 ایزوتوپ ناپایدار دارد(

1 نسبت به بقیه بسیار بیشرت است تقریبا بقیه در برابرش سوسک هم نیسنت!!
1H 4( پایداری

, Z p
A n p
bar p e
= +
= − =

( ) bar
2

A n e
p

− − +
=
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3 از همه کمرت است.
1H 5( در بین ایزوتوپ های طبیعی هیدروژن، درصد فراوانی

6( هر ماده ای که ناپایدار باشد، قطعا یک نیمه عمری دارد که در آن، عمر ماده نصف می شود؛ در واقع نیمه عمر، یعنی 

مدتی که مقدار ماده نصف شود.

← توضیح 

5 از همه 
1H 7( در بین ایزوتوپ های مصنوعی هیدروژن، نیمه عمر متام شان در حد ثانیه است و در بین شان نیمه عمر

7 از همه کمرت است.
1H بیشرت و نیمه عمر

مترین: نسبت تعداد نوترون به پروتون را برای تک تک موارد باال محاسبه کنید. 

)این مترین رو انجام بده تا دستت راه بیفته؛ نگو بلدم و ولش کن(

↑ است. ]آره دیگه، اگه پایدار نباشه پس چجوری باید بیشرت عمر کنه![ ← پایداری ↑ 8( هرچه نیمه عمر

3 است. 2 1
1 1 1H H H  ، به صورت 1H 9( نیمه عمر ایزوتوپ های طبیعی

(، ماندگار نیست و با گذشت زمان متالشی می گردد، این ایزوتوپ ها پرتوزا  3
1H 7 تا

1H نکته: هسته ایزوتوپ ناپایدار )مثل

هستند و اغلب براثر متالشی شدن، افزون بر ذره های پرانرژی مقدار زیادی E نیز آزاد می کند.

1.5 دارند، ناپایدارند و با گذشت زمان متالشی می گردند. n
p

≤ نکته: اغلب هسته هایی که نسبت شامر

← مثل   1.5باشد ولی گونه مورد نظر پرتوزا باشد  n
p

 توجه: امکان دارد 

1.5باشد ولی گونه مورد نظر پرتوزا نباشد. n
p

 توجه: امکان دارد 

رادیو ایزوتوپ: ایزوتوپ های پرتوزا و ناپایدار، رادیو ایزوتوپ نام دارند.

نکته: اگر عدد امتی از 84 بزرگ تر بود، گونه مورد نظر قطعا پرتوزا است.

، سن اشیای قدیمی را تخمین می زنند. 14
6C نکته: به کمک

توجه: شکل و جدول باال بسیار پرسوال و مهم است. )پس تو ذهنت حکش کن!(

6 است و تاثیر  7
3 3Li Li ✳ با توجه به شکل زیر، درصد فراوانی

بیشرتی در جرم امتی میانگین دارد. 

)اینجا، ایزوتوپ سنگین تر، پایدارتره؛ اونم خیلی!(

تکنسیم، نخستین عنرص ساخت برش: )کنکور98سوال بود(

← 26عنرص مصنوعی اند. ✳ از 118 عنرص شناخته شده، 92عنرص در طبیعت حضور دارند 
نکته: همواره یافنت کاربرد های منحرص به فرد هر عنرص، انگیزه کافی برای ساخنت عنرص جدید را فراهم می کند.

7 4 6 5
1 1 1 1H H H H  

14 993 8
6 432 6 ,C Tc←
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(، اولین عنرصی بود که در واکنش گاه یا راکتور هسته ای  99
43Tc ✳ تکنسیم )

ساخته شد. این رادیو ایزوتوپ در تصویر برداری پزشکی کاربرد خاصی دارد.

مترین: تصویر ب و پ را مقایسه کنید.

99 موجود در جهان باید به طور مصنوعی و با استفاده از
43Tc ✳ همه ی 

واکنش های هسته ای ساخته شود. از آنجا که نیمه عمر آن کم است و منی توان مقدار زیادی از این عنرص را تهیه و برای 

مدت طوالنی نگه داری و انبار کرد،بسته به نیاز، آن را با یک مولد هسته ای تولید و سپس مرصف می کنند. )مهم(

99 طبیعی وجود ندارد، درصد فراوانی آن 0 است و در جدول دوره ای، مقدار جرم امتی برای آن، خالی 
43Tc توجه: چون

گذاشته شده! )بدو برو خونه شامره 43 جدول رو نگاه کن(

( برای تصویر برداری غده تیروئید استفاده می شود؛ زیرا یون یدید )نه خود ید( با یونی که حاوی  99
43Tc ✳ از تکنسیم )

99 است، اندازه مشابهی دارد و غده تیروئید، هنگام جذب یدید، این یون را نیز جذب می کند. با افزایش 
43Tc  )Tc نه خود(

مقدار این یون در غده تیروئید، امکان تصویر برداری فراهم می شود. )مهم(

)توجه: کنکور98 به نکته فوق توجه نشده بود که ما میزنیم به اسم بی سوادی طراح، شام ببخش!(

ما می توانیم ]آره جووون .........[

✳ رادیو ایزوتوپ ها بسیار خطرناک اند، اما برش موفق به مهار و بهره گیری از آن ها شده است و کاربردهای گوناگونی 
برای ما دارند.

✳ اورانیوم، شناخته شده ترین فلز پرتوزایی است که یکی از ایزوتوپ هایش، اغلب به عنوان سوخت در راکتور های امتی 
235 است که فراوانی آن در مخلوط طبیعی کمرت از 0.7 درصد است. ) کمرت از 0.7 درصد و 

92U به کار می رود. این ایزوتوپ

نه 7 درصد!!(

↑ اون 0.7 درصده[ که دانشمندان هسته ای ایران موفق به غنی  235U در مخلوط طبیعی ]  ↑ مقدار غنی سازی اورانیوم: 

← ]بر طبل شادانه بکوب![  سازی اورانیوم شده اند 

غنی سازی از مراحل مهم تولید سوخت هسته ای است و با گسرتش صنعت هسته ای می توان بخشی از انرژی الکرتیکی 

موردنیاز را تامین کرد.

↓ دارد. نکته: کیمیاگری، تبدیل عنارص دیگر به طال است که هزینه آن زیاد است و رصفه اقتصادی 

← ]برخیز و پرچم را برب ...![ نکته: رادیو ایزوتوپ Tc هامنند فسفر در ایران نیز تولید شده اند 

3Fe در  + یا 2Fe + ، رادیو ایزوتوپی است که در تصویر برداری از دستگاه گردش خون کاربرد دارد زیرا  59Fe آیا می دانید:

ساختار هموگلوبین حضور دارند.
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نکته: پسامند راکتور های امتی، هنوز خاصیت پرتوزایی دارد و خطرناک است؛ از این رو دفع آن ها چالش است.

235 محاسبه کنید و نسبت n/p را در هر سه مقایسه کنید. 99 59
92 43 26, ,U Tc Fe مترین: تعداد نوترون را در

، پرتوزا  6 12 6C H O ← یعنی یکی از اتم های CوHو یا O در ساختار  نکته: گلوکز حاوی اتم پرتوزا، گلوکز نشان دار نام دارد 

است. )گلوکز یک ترکیبه که حاوی چند امته(

✳ توده های رسطانی، یاخته هایی اند که رشد غیرعادی و رسیعرتی )چه خربتونه؟ چه خربتونه؟( دارند. 
شکل زیر، اساس استفاده از رادیو ایزوتوپ در تشخیص رسطان است.

با توجه به شکل رو به رو، گلوکز بیشرتی )اعم از معمولی و نشان دار( به محل

رسطان می رود که چون پرتوزا است، قابلیت تصویر برداری از آن، وجود دارد.

نکته: مقادیر بسیار اندکی از مواد پرتوزا در همه جا حضور دارند که تابش بسیار 

کمی دارند و به طور معمول برسالمت ما تاثیری ندارند. یکی از فراوان ترین آنها، 

رادون است که گازی، بی رنگ، بی بو، بی مزه و سنگین ترین گاز نجیب طبیعی 

است )فقط ادعا داره!( که پیوسته در الیه های زیرین تولید و به دلیل دما وفشار 

زیاد این الیه ها به باال نفوذ می کند.

طبقه بندی عنرصها:

این جدول، دسرتسی به اطالعات را رسیع تر و آسان تر کرده، رفتار عنارص را پیش گویی می کند و بررسی و تحلیل را نیز 

آسان تر می کند.
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← بچسبون به دیوار اتاقت! توجه: جدول دوره ای ]100% سوال کنکور است[ حکم جدول رضب شیمی را دارد 

 118Og ✳ در این جدول، عنارص بر اساس افزایش عدد امتی، سامان دهی شده اند به طوری که از H با Z=1 رشوع و به 
ختم می شود؛ این جدول 7دوره و 18گروه دارد، هر ردیف افقی نشان دهنده ی چیدمان بر حسب افزایش عدد امتی است،

که هر ردیف، دوره نام دارد و در هر ستون، عنارص با خواص شیمیایی مشابه قرار دارند. )آرایش مشابه( و گروه نام دارند.

← به همین  )خواص شیمیایی عنارص یک گروه، مشابه است ولی در یک دوره خواص عنارص به تناوب تکرار می شود( 

دلیل جدول دوره ای را تناوبی گویند.

✳ هر خانه از جدول به یک عنرص معین تعلق دارد و 
حاوی عدد امتی، مناد شیمیایی و جرم امتی میانگین است.

نکات مربوط به جدول تناوبی:

] H Li Na K Rb Cs Fr→ → → → → → ← هلینا کرباسفر و یا هلینا که رب ساز فرانسه است ] گروه1 

] Be Mg Ca Sr Ba Ra→ → → → → ← به مگس کله رسمه ای با مرام راه بده ] گروه2 

[ )به علی گامبو...( B Al Ga→ → ← همین سه تا ] گروه13 

]C Si Ge Sn Pb Fl→ → → → → ← کسی ژست قلعه رسبی فلورانس رو نگیره ] گروه14 

← ناپلئون اسبت بیشعور و مسخرست گروه15 

← استاد سکته کرد، ترکید و پوکید و له شد گروه16 

← فکلی بیا تن من )تن من یعنی بغل من،آغوش من و ...( گروه17 

← هی نگاه عارفانه کردمت ای زیبای رند اوگاندایی )رسقت شده از حافظ( گروه18 

تذکر: عدد جرمی عنارص جدول با افزایش تعداد پروتون، اغلب زیاد می شود ولی بی نظمی هایی نیز وجود دارد.

توجه:

1( Pb :2                  رسب( K :3                     پتاسیم( Rb :4            روبیدیم( Ra :5            رادیوم( Sn :قلع          

6( Te :7                تلوریم(  Fl :8                   ِفلرویُم(  As :9            آرسنیک(  Mc :10     ِمسکوویُم( Lv :لیورموریُم 

11( Ts :12             تنسینه( Og :13             اوگانِسون( Au :14                طال( Ag :15              نقره( Cd :کادمیم    

دوره 4 عنارص واسطه )بسیارمهم(:

← من همیشه  کلمبیا رودوست داشتم،  )اسکورت تیمسار وحید کریمی منو فرستاد کلمبیا تا نیروهای کمکی رو زنده کنم( 

میدونستم ی جا به دردم میخورن!!

مترین: تفاوت هریک از دسته های زیر از نظر موقعیت در جدول تناوبی به چه صورت است؟

, , , ,Ru Rh Rb Rn Ra← الف( 

, , , ,Bi B Br Ba Be← ب( 

                                   , , , , ,Si Sn Sb Sc Se Sr← ج( 
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مترین: مناد طال، آلومینیوم، آرگون و آنتیموان چیست؟

نکته مهم: دوره ی اول، کوتاه ترین دوره جدول تناوبی است و فقط حاوی 2 عنرص  H و He است.

نکته: در بین گروه های اصلی، بجز گروه 1 و 18 )اولی و آخری(، رسگروه یا اولین خانه هر گروه در دوره ی دوم است و نه 

دوره ی اول! )جدولو نیگا کن!!(

14 در کدام دوره قرار دارند؟ 8 2, ,Si O He مترین: 

.Ar و Al نکته: در جدول دوره ای، مناد هر عنرص، حداکرث 2حرفی است که در این صورت فقط حرف اول بزرگ است مثل

نکته: حتام باید اعداد امتی گازهای نجیب را حفظ باشید به ترتیب )100 درصد سوال(

← 2 و 10 و 18 و 36 و 54 و 86 و 118 است که چهارتای اول مهم ترند. که از باال به پایین 

نکته: گروه 18، گازهای نجیب اند که پایدار اند و متایلی به انجام واکنش ندارند، یعنی یون تشکیل منی دهند و در واکنش 

He داریم که ناپایداره( + )البته در الیه های باالی هواکره یون  36 2,Kr He رشکت منی کنند؛ مثل

نکته: گروه 17 و 16 و 15 به ترتیب یون های -1 و -2 و -3 می دهند تا به آرایش گاز نجیب هم دوره ی خود برسند و 

گروه 1 و 2 به ترتیب یون های +1 و +2 می دهند تا به آرایش گاز نجیب دوره ی ماقبل خود برسند.

13 ، یون +3 می دهند و به آرایش گاز نجیب دوره ی قبل خود می رسند. 5,Al B نکته: گروه 13 مثل 

هم یون +3 می ده که به آرایش گاز نجیب منیرسه ولی به یک پایداری نسبی میرسه. 31Ga نکته: 

تعیین شامره گروه و دوره:

شامره گروه = ] تفاوت عدد امتی مجهول از عدد امتی گاز نجیب هم دوره اش[ - 18

← توضیح 

نکته: طوالنی ترین گروه جدول، گروه 3 است با 32عنرص و طوالنی ترین تناوب جدول هم، دوره ی 6 و 7 هستند با 32 

عنرص. )گروه سوم حاوی دو دسته عنارص واسطه داخلی است به نام النتانیدها و اکتینیدها(

نکته: روش به دست آوردن تعداد عنارص هر دوره:

← برای مثال دوره اول فقط 2عنرص دارد پس داریم: 2 = 1 + )1 - 2( 1 + )عدد امتی اولی - عدد امتی آخری( 

نکته: گروه های 14 و 15 و 16 جدول تناوبی هرسه دسته فلز، نافلز و شبه فلز را دارند. )ترکیب با فصل 1 یازدهم(

نکته: متام دوره ها به جز 1 و 7، هم فلز، هم نافلز و هم شبه فلز را دارند. )ترکیب با فصل 1 یازدهم(

نکته: النتانیدها و اکتینیدها جزو عنارص واسطه اند و به ترتیب در دوره ی 6 و 7 قرار دارند و هر دو متعلق به گروه 3 

جدول تناوبی اند. )طوالنی کردن این گروه و دوره(

است که در دوره 6 قرار دارد و 4f در حال پرشدن است و  57 La نکته: اولین عنرصی که زیرالیه f آن در حال پرشدن است، 

89 در دوره 7 قرار دارد که 5f آن رشوع به پرشدن می کند. )بعدا می خونیم( Ac

← پرتوزا است. نکته: از عنرص Po به بعد همگی پرتوزا هستند یعنی عدد امتی < 84 
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دارند ولی پرتوزا هستند.
                

نکته:           

توجه: از جدول تناوبی و روند تغییرات خواص عنارص)فصل اول یازدهم(، قطعا 2تا3 سوال در کنکور طرح خواهد شد.

37 را تعیین کنید. 33 27 29 17 24 34 12 25 20 13Y, , Co, , , , , , , ,X Cu Cl Cr Se Mg Mn Ca Al مترین: موقعیت )دوره و گروه( 

جرم امتی عنارص:

✳ دقت باسکول های تنی، تا 0.1 تن و دقت ترازوی زرگری تا 0.01 گرم است.
✳ دانشمندان برای بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی هر ماده، باید جرم آن ماده را با سنجه ای مناسب تخمین بزنند.

✳ منیتوان اتم ها را به طور مستقیم مشاهده کرد و جرم آن ها را اندازه گرفت، چون بسیار ریزند. به همین دلیل از یک 
مقیاس نسبی استفاده می کنند.

:)Atomic Mass Unit( یکای جرم امتی

12 را amu گویند. )یا u( به کمک این مقیاس می توان جرم همه ی اتم ها را اندازه گیری کرد.
6C جرم  1

12(0.083)

( برابر با 1.008u یا 1.008amu است. 1
1H نکته: جرم امتی هیدروژن )

نکته: جرم پروتون و نوترون در حد 1amu بوده در حالی که جرم الکرتون 

جرم تقریبا 7amu است.  7
3Li 1 است.با این تفاسیر، 

2000 u ناچیز و در حد 

)از الکرتون رصف نظر شد و nوp را به تقریب برابر گرفتیم(

1( با توجه به جدول باال، نوترون بار ندارد و پروتون و الکرتون بار هم اندازه و مخالف هم دارند.

2( جرم نوترون از مجموع جرم پروتون و الکرتون نیز بیشرت است. )1.0087 < 0.0005 + 1.0073(

3( به مناد ها توجه کنید که در مناد e، جرم آن برابر 0 و در مناد نوترون بار آن برابر 0 است ولی p در هردو مورد +1 است.

51 است و مقیاس جرم در جدول باال، amu است و نه گرم.
2000 10000=  )4

جرم امتی میانگین )مهم(:

هامن جرم نشان داده شده در جدول دوره ای عنرص هاست که اختالف بسیار کمی با عدد جرمی یا جرم عددی گونه مورد 

نظر دارد.

نکته مهم )کنکوری(: جرم امتی میانگین معموال بین جرم سبک ترین و سنگین ترین ایزوتوپ عنرص است ]خارج از کتاب: 

↑ باشد )بیشرت تحت تاثیر  در اکسیژن از سبک ترین هم کمرت است[ و نزدیک تر به جرم ایزوتوپی است که فراوانی آن 

آن است( در واقع این که چقدر به جرم یک ایزوتوپ نزدیک باشد به درصد فراوانی آن بستگی دارد؛ مثال اگر عنرص X، دو 

داشته باشد: 12 10
5 5,X X ایزوتوپ 

← از 11 بیشرت است. ← جرم امتی میانگین به 12 نسبت به 10 نزدیک تر است  12 فراوان تر باشد 
5 X الف( اگر

← به 10 نزدیک تر است. ← جرم امتی میانگین کمرت از 11 است  10 فراوان تر باشد 
5 X ب( اگر

14 56 99
6 26 431.5 , , Fe,n C Tc

p
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7 فراوان تر 
3Li ، ایزوتوپ سنگین تر یعنی  3Li نکته: معموال فراوانی ایزوتوپ سبک تر، بیشرت است ولی نه همیشه مثال در 

است. )اونم خیلی!(

فرمول به درد نخور کتاب:

فقط برای امتحانات ترشیحی استفاده کن!

فرمول توپ ما: جرم امتی میانگین از جرم امتی ایزوتوپ سبک به سمت ایزوتوپ سنگین به نسبت درصد فراوانی آن نزدیک 

می شود.

 m ... + )اختالف جرم ایزوتوپ سوم با سبکرتین( + )اختالف جرم ایزوتوپ دوم با سبکرتین( + جرم سبک ترین ایزوتوپ =

            × درصد فراوانی ایزوتوپ سوم               × درصد فراوانی ایزوتوپ دوم

← توضیح فرمول 

نکته: در واقع جرم امتی میانگین، هامن میانگین گیری معمولی است و به این دلیل نسبت مجموع به تعداد منی شود که 

m برابر نیست )درصد فراوانی متفاوت است( در واقع اگر درصد فراوانی، همه ی ایزوتوپ  چون اثر جرم ایزوتوپ ها در 

برابر نسبت مجموع به تعداد است! m ها برابر باشد، 

مترین: با توجه به دو شکل زیر، جرم امتی میانگین کلر و لیتیم را حساب کنید.

( ]اونم به شدت![  7
3Li ← نزدیک به ایزوتوپ سنگین تر ) نکته: جرم امتی میانگین لیتیم، برابر 6.94 است 

خیلی زیاد است )نزدیک به %100( 7
3Li پس درصد فراوانی

است. 37 35Cl Cl ← پس درصد فراوانی ) 35Cl ← نزدیک به ایزوتوپ سبک تر) نکته: جرم امتی میانگین کلر، 35.5 است 
6Li ←              →  7Li                                                      35Cl     ←             →  37Cl        

                          36 )وسط(                                                                                   6.5 )وسط(

m رو میکشه سمت خودش! ← اونی که قوی تره )درصد فراوانی↑(،  ← در واقع شکل باال به ما می گوید 

مترین )قلمچی(: عنرصی دارای دو ایزوتوپ با جرم های 49 و x می باشد که درصد فراوانی ایزوتوپ x، 10 درصد از دو 

برابر درصد فراوانی اتم دیگر بیشرت است. اگر جرم امتی میانگین 51.1 باشد، جرم ایزوتوپ سنگین تر چند واحد از 49 بیشرت 

است؟ 

← 3واحد جواب 

1 1 2 2

1 2

...
...

m f m fm
f f
+ +

=
+ +

mm
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نکته: nوp وe ذرات زیرامتی اند که نوترون و پروتون داخل هسته ای اند و الکرتون، پیرامون هسته است.

جمع بندی:

← ← ایزوتوپ ها                                                                  ← ← ایزوتوپ ها                    

    ← ← فراوان ترین ایزوتوپ              12 Mg  )2                           ← ← فراوان ترین ایزوتوپ          1H  )1

← ← سبک ترین ایزوتوپ                                                       ← ← ایزوتوپ های پرتوزا                    

← ← ایزوتوپ ها                                                                  ← ← ایزوتوپ ها                   

← ← فراوان ترین ایزوتوپ               17Cl  )4                           ← ← فراوان ترین ایزوتوپ         3Li  )3

 ← ← جرم امتی میانگین                                                          ← ← جرم امتی میانگین                   

شامرش ذره ها از روی جرم:

منی توان با هیچ دستگاهی و حتی شمردن تک تک اتم ها، شامر آن ها را به دست آورد اما به کمک جرم ماده می توان به 

شامر آن پی برد.

نکته: طیف سنج جرمی، با دقت باال، جرم اتم ها را اندازه می گیرد و در شناسایی عنارص در فضا کاربرد دارد.

 ← نکته مهم: به عدد 1023 × 6.02، عدد آووگادرو می گویند. ]حفظ باشید![ که شامر ذرات موجود در یک مول ماده است 

این عدد بسیار بزرگ است توان 23+ است و نه 23- ! 

← ]به عشق هرچی ایتالیایی![ N است 
A
نکته: مناد عدد آووگادرو، 

241.66 است.  10 g−× توجه: میانگین جرم هر اتم هیدروژن، 1amu یا 

) 241 1.66 10amu g−= × (

✳ شیمیدان ها به عدد 1023 × 6.02 از هر ذره یون و یا مولکول، یک مول از آن ذره گویند به طوری که جرم یک مول ذره 
برحسب گرم، جرم مولی نام دارد.

نکته مهم: گرم، رایج ترین یکای جرم در آزمایشگاه است درحالی که یکای جرم اتی )amu(، بسیار کوچکرت است و محاسبات 
241 1.66 10amu g−= × با آن سخت تر است.                                                                                                        

← اینقدر عدد آووگادرو بزرگه توجه: اگر 1023 × 6.02 دانه برف بباره، الیه ای به ارتفاع  قله دنا، کل کشور رو می پوشونه! 
61 10ton g= ← نکته: 1Kg، برابر 1000گرم است؛ 1ton، برابر 1000کیلوگرم است 

31 10m mm= ← نکته: 1m، برابر 100 سانتی مرت است؛ 1cm، برابر 10میلی مرت است 

مول، پول رایج در شیمی:

به جرات می توان گفت، مهم ترین مبحث در کنکور ایران، مول است؛ مفهوم مول را خوب یاد بگیرید که کل سواالت 

مسائل کنکور متاثر از مول است. )یعنی خیلی مهمه ها!!(

  = مول 
        جرم ذره به گرم          

           =                     
←                                     تعداد ذره     فرمول مول 

g/mol 1023 × 6.02(عدد آووگادرو             جرم مولی برحسب(                                              

توضیح:
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مترین: 

)12g/mol( 0.6 کربن چند مول است؟g )1

)27g/mol( چند گرم جرم دارد؟ ، Al 5 مول )2

)S=32 g/mol( 0.08 گوگرد ، چند مول گوگرد است؟ g )3

)Zn=65 g/mol( 0.2 مول فلز روی، چند اتم دارد؟  )4

)Cu=64 g/mol( 209.03 اتم مس، چند گرم مس است؟ 10×  )5

) O=16,C=12 g/mol( 2 شامل چند مولکول است؟ شامل چند اتم است؟ شامل چند اتم کربن است؟CO 22g )6 از 

مترین: 40g از کلسیم کربنات، حاوی چند اتم کربن است؟ و نیز حاوی چند اتم اکسیژن است؟ و نیز چند مولکول کلسیم 

)Ca=40,O=16,C=12 g/mol( کربنات دارد؟

نور کلید شناخت جهان )کلید شام رو یاد چه برهه ای از زمان میندازه؟!!(

✳ شاید بتوان گفت که نور، کلید قفل صندوقچه ی رازهای جهان است. )شاید!(
نکته: فلز مس گاهی در طبیعت به حالت آزاد یافت می شود اما اغلب به شکل ترکیب های گوناگون است.

✳ ویژگی اجرام آسامنی را منی توان به طور مستقیم اندازه گیری کرد زیرا از ما دورند و نیز دماسنج را ذوب می کنند؛ نور 
امکان یافنت پاسخ به پرسش ها در مورد دمای خورشید، اجزای آن و شعله های آن را فراهم می کند ← دما و مواد سازنده، 

اطالعاتی اند که نور به ما می دهد.

نکته: طیف سنج، می تواند پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگون را بررسی کند.

✳ نور خورشید اگرچه سفید به نظر می رسد، اما با عبور از قطره های آب موجود در هوا که پس از بارش، هنوز در هوا 
پراکنده اند، تجزیه می شود و گسرته ای پیوسته از رنگ ها را ایجاد می کند که شامل بی نهایت طول موج از رنگ های 

گوناگون است. )نور خورشید، طیفی پیوسته است(

با توجه به شکل رو به رو،

1( نور خورشید بعد از عبور از منشور )قطرات باران(، تجزیه می شود و 

گسرته ای از رسخ تا بنفش را ایجاد می کند.

2( در بین رنگ های رنگین کامن، طول موج رسخ از همه ↑ و انرژی آن از همه ↓ است و نیز بنفش از همه پرانرژی تر 

است ← رسخ، کمرتین شکست را دارد ولی بنفش بیشرتین شکست را دارد ← بنفش بیشرت از همه منحرف می شود ← 

پایین تر از همه هست!

مترین: از بین نور سبز، زرد و آبی، کدام یک بیشرت منحرف می گردد؟

✳ چشم ما، تنها می تواند گسرته ی محدودی از نور را ببیند که به آن گسرته ی مرئی گویند؛ نور خورشید شامل گسرته ی 
بسیار بزرگرتی از این پرتوهاست ) ← پس خورشید، پرتو نامرئی هم دارد(، پرتوهایی از نوع الکرتومغناطیس که حامل انرژی 

هستند به طوری که هرچه طول موج ↓ ، انرژی حمل شده ↑ و بلعکس!
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با توجه به شکل صفحه قبل:

1( طول موج )λ( موج رادیویی از همه بیشرت است ← فاصله دو قله ↑ از همه دارد و درنتیجه کمرتین انرژی را دارد ولی 

پرتو گاما، بیشرتین انرژی را دارد.

2( محدوده ی پرتوهای رادیویی از همه ↑ است )طول موج ↑ دارد( در حد 100نانومرت
91 10nm m−= ← 3( گسرته ی ناحیه مرئی 400تا700 نانومرت است 

توجه: به فاصله ی هر دو نقطه ی یکسان )دو قله، دو دره، دو میان دره و ...( روی شکل، یک طول موج می گویند.

)↑ ↓ به طول موج  4( رمز زیر را برای حفظ ترتیب گسرته ی فوق به یاد بسپارید! )از طول موج 

← )بچه جلوته بپا!!( گام اولو اگه فراتر از دید بری فرو میری ی ریز تو دکل رادیو! 

مترین: انرژی و طول موج پرتو فرورسخ و فرابنفش را باهم و انرژی پرتو گاما و پرتو X را با هم مقایسه کنید.

نکته: پرتو فرابنفش بعد رنگ بنفش است و فرورسخ قبل رنگ رسخ مرئی قرار دارد.

← دمای شعله آبی اجاق گاز، از شعله ی رسخ - زرد، شمع  ↑ ← انرژی  نکته: هرچه رنگ به سمت آبی و بنفش برود 

بیشرت است.

نکته: به وسیله ی دوربین موبایل، پرتوهای فرورسخ منترش شده از کنرتل، قابل مشاهده هستند.

نکته: دماسنج های فرورسخ بدون متاس با جسم، با جذب پرتوهای فرورسخ، دمای جسم را اندازه می گیرند.

نرش نور و طیف رنگی: )آخ جون آتیش بازی(

✳ نور زرد رنگ المپ خیابان، آزادراه ها و بزرگراه ها به علت وجود بخار سدیم در آن هاست.
✳ از المپ نئون، در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد نور رسخ رنگ استفاده می کنند.

✳ بسیاری از منک ها رنگ شعله دارند به طوری که اگر مقداری از محلول منک را با افشانه روی شعله بپاشیم، رنگ شعله، 
تغییر می کند؛ برای مثال رنگ شعله ی فلز سدیم و ترکیب های آن، مشابه و زرد رنگ است در حالی که رنگ شعله ی فلز 

مس و ترکیبات آن مشابه و سبز رنگ است. ]Na، نا سازه و مس سیره [

1( مس، شعله ی سبز دارد و سدیم )ناساز( زرد رنگ و لیتیم، رسخ رنگ اند.

2( اگر دقت شود، میبینید که قبل از برخورد شعله به ترکیبات مذکور، رنگ هر سه 

شعله آبی بود.

3( ارتفاع شعله ی سبز رنگ مس از بقیه کوتاه تر است. )این مورد جنبه علمی 

نداره، ولی ما  همه چی رو یاد میگیریم چون بعضی وقتا عدالت، علم و ... تو 

کنکور پایامل میشن!(

نکته: رنگ نرش شده از هریک از شعله های فوق، فقط باریکه بسیار کوتاهی از گسرته ی طیف مرئی را دربردارد.
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3Li و همه ترکیبات آن رسخ است، در نتیجه رنگ رسخ ایجاد شده در یک شعله، می تواند نشان دهنده  ✳ رنگ شعله ی 
3Li در آن باشد، در واقع از روی تغییر رنگ شعله می توان به وجود عنرص فلزی در آن پی برد. ی وجود عنرص 

✳ به فرآیندی که یک ماده شیمیایی با جذب انرژی، از خود پرتوهای الکرتومغناطیسی گسیل میدارد را نرش گویند.
✳ اگر نور نرش شده از یک ترکیب حاوی لیتیم را از یک منشور عبور دهیم، طیف نرشی خطی لیتیم به وجود می آید.

نکته: طیف نرشی خطی لیتیم، 4خط در ناحیه مرئی دارد 

که به صورت غیریکنواخت پراکنده اند و از فاصله ی 

500تا600نانومرت، خطی مشاهده منی شود.

✳ هر عنرص، طیف نرشی خطی ویژه خود را دارد و مانند اثر انگشت می توان از آن برای شناسایی استفاده کرد.
✳ کاربرد طیف نرشی خطی از برخی جنبه ها مانند کاربرد بارکد )خط مناد( است که نوع و قیمت کاال را مشخص می کند.

آیا می دانید: ستاره شناسان هنگام بررسی طیف نرشی خورشید گرفتگی، خطوطی را دیدند که کشف عنرص جدیدی را نوید 

می داد، رامسی گاز واکنش ناپذیری را در منونه های معدنی اورانیوم دار یافت که هامن خطوط را داشت، به این ترتیب، 

هلیم نیز در زمین توسط رامسی کشف شد )البته اولین گاز نجیب کشف شده Ar بود( ]هلیوس به فضای خورشید است[

بررسی مهم طیف نرشی هیدروژن، هلیم و نئون:

1( طیف نرشی خطی هر اتم، منحرص به فرد است.

2( در طیف نرشی خطی هیدروژن هامنند لیتیم، 4 خط در ناحیه مرئی 

وجود دارد.

3( تعداد خطوط در طیف نرشی خطی:

← 22تا ← 4تا                          نئون  ← 9تا                            لیتیم  ← 4تا                        هلیم  هیدروژن 

← بعد از 700نانومرت، 2 خط دارد. 4( طبق شکل، فقط نئون است که در خارج از ناحیه مرئی، خط دارد 

5( پراکندگی خطوط متام عنارص مذکور غیریکنواخت است.

6( شباهت کلی طیف هیدروژن به لیتیم و هلیم به نئون، این نکته را گوشزد می کند که هیدروژن و لیتیم در یک گروه و 

هلیم و نئون در یک گروه قرار دارند.

7( از بین 4 عنرص موردنظر، در ناحیه مرئی، خطوط هیدروژن زودتر از بقیه رشوع می شود و نیز زودتر از بقیه به پایان 

می رسد.

8( طیف لیتیم هامنند هیدروژن، از 500تا600 نانومرت و برخالف دو طیف دیگر فاقد خط اند.

9( بیشرتین تراکم خطوط در طیف نئون، از 600تا650 نانومرت است.

↑ است و هیدروژن هامنند لیتیم خط آبی نیز در طیف خود دارد. 10( تعداد خطوط قرمز در طیف نئون از همه 

11( رنگ بنفش، فقط در طیف هیدروژن مشاهده می شود. 

)بقیه رنگ ها رو خودت زحمت مقایسه رو بکش، عا باریک الله(
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نکته: وسایل الکرتیکی و کنرتل TV، امواج  مادون قرمز منترش می کنند، این امواج بعد از برخورد با جسم، گرم اش می کند 

و با برخورد به LCD موبایل بنفش می شود.

ساختار اتم:

✳ هیدروژن، ساده ترین اتم است که تنها یک پروتون در هسته و یک الکرتون در پیرامون آن داراست. )فاقد نوترون(
] 1

1H ]همیشه n>p به جز 

← نیلز بور از این نکته به این باور  ✳ هر نوار رنگی، در طیف نرشی خطی، نوری با طول موج معین و انرژی معین دارد 
رسید که از بررسی تعداد و جایگاه آن ها می توان از ساختار اتم هیدروژن به اطالعات ارزشمندی رسید. او پس از پژوهش 

های بسیار، مدلی برای هیدروژن ارائه کرد که فقط توانایی توجیه طیف نرشی خطی هیدروژن را داشت. )و متام گونه های 

تک الکرتونه(

( و نیز چگونگی  1
1H دانشمندان دیگر )و نه نیلز بور(، به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نرشی خطی دیگر عنرصها )و نه

نرش نور از اتم ها، ساختار الیه ای برای اتم را ارائه کردند.

این مدل اتم را کره ای در نظر می گیرند که هسته ای در فضایی بسیار کوچک و در مرکز جای دارد

 ←  و الکرتون ها در فضایی بسیار بزرگرت و در الیه هایی پیرامون هسته، توزیع می شوند 

↑ ↑ چگالی هسته 

نکته: این الیه ها از هسته به سمت بیرون، شامره گذاری می شوند و n، عدد کوانتومی اصلی یا 

← اولین الیه )نزدیک ترین به هسته(  n=1 ← شامره الیه است که تا 7 ادامه می یابد 

نکته: در ساختار الیه ای اتم، هر بخش پررنگ، مهم ترین بخشی از یک الیه الکرتونی اند، بخشی که الکرتون های آن الیه، 

بیشرت وقت خود را در آن فاصله از هسته سپری می کنند در واقع الکرتون در هر الیه ای که باشد در همه ی نقاط پیرامون 

هسته حضور دارد اما محدوده ی یاد شده احتامل حضور بیشرتی دارد. )بسیار مهم( 

یعنی احتامل حضور الکرتون، در هیچ نقطه از الیه ها، صفر نیست!

← جذب یا نرش  نکته: در این مدل، داد و ستد انرژی هنگام انتقال الکرتون از یک الیه به الیه ی دیگر، کوانتومی است 

انرژی به صورت پیامنه ای یا بسته های معین است.

← اگه به حد مذکور رسید، عمل مورد نظر انجام  در واقع کوانتومی یعنی 0 یا 100 

می شود ولی اگه نرسیدی هیچ! یعنی بینابین و حدواسط نداریم. 

در واقع الکرتون ها در اتم نیز برای گرفنت یا از دست دادن انرژی هنگام انتقال بین 

الیه ها با محدودیت مشابهی هامنند باال رفنت از پلکان مواجه اند مثال، 

هنگامی که به اتم های گازی یک عنرص با تابش نور یا گرم کردن، انرژی 

داده شود، الکرتون ها با جذب انرژی معین به الیه ی باالتر انتقال می 

یابند و هر چه مقدار انرژی جذب شده بیشرت باشد، انتقال الکرتون ها 

به الیه های باالتر صورت می گیرد.   
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✳ به دلیل کوانتومی بودن انرژی، این مدل را مدل کوانتومی اتم گویند که eها در هر الیه، آرایش و انرژی معینی دارند و 
اتم از پایداری نسبی برخوردار است به طوری که اتم در حالت پایه قرار دارد )یعنی در n=1 قرار دارد( و با افزایش فاصله 

 )↑ E پس←  ↑  n زیاد می گردد )هر چه ،e الکرتون از هسته، انرژی

)1>n( به طوری که اگر به اتم در حالت پایه انرژی دهیم، اتم برانگیخته می شود

نکته: خرمن گندم از دور به شکل یکپارچه است اما از نزدیک دانه ها جدا از هم هستند؛ انرژی نیز هامنند ماده در نگاه 

ماکروسکوپی، پیوسته اما در نگاه میکروسکوپی گسسته و کوانتومی است. )طراح ها این جمله رو زیاد دوست دارند(

✳ به هر حالت جز n=1، برانگیخته گویند که اتم تحت آن رشایط ناپایدار است. 
← این شیوه ی نردبانی یا کوانتومی  ✳ الکرتون ها هامنند نردبان میان دو الیه، انرژی معین و تعریف شده ای ندارند 

است.

)ی چیز جالب: Atom، یعنی پیشوند منفی: A + تجزیه: tom( در واقع معنی Atom یعنی تجزیه ناپذیر ولی امروزه ما می 

دانیم که اتم به nوeوp تجزیه پذیره، در واقع Atom یک اشتباه رایج کاربردی شده است که مونده دیگ؛ کی به کیه؟!(

✳ اتم های برانگیخته پرانرژی و ناپایدارند؛ از این رو متایل به از دست دادن انرژی و بازگشت به حالت پایه دارند. از آنجا 
که نرش نور، برای الکرتون، مناسب ترین شیوه برای از دست دادن انرژی است، الکرتون ها در هنگام بازگشت به حالت پایه 

نور با طول موج معین، نرش می کنند.

اینک می توان گفت هر نوار رنگی، در طیف نرشی خطی هر عنرص، پرتوهای نرش شده هنگام بازگشت الکرتون را از الیه 

های باالتر به الیه های پایین تر نشان می دهد. )مهم( از آن جا که انرژی الیه های الکرتونی پیرامون هسته ی هر اتم، ویژه 

هامن اتم بوده و به عدد امتی آن وابسته است، پس انرژی الیه ها و تفاوت میان آن ها برای اتم های گوناگون، متفاوت 

است و هر عنرص طیف نرشی خطی مخصوص به خود را دارد.

توجه: با توجه به نکته فوق، طیف نرشی ایزوتوپ های یک عنرص یکسان است. )چون عدد امتی برابر دارند(

طبق شکل رو به رو:

1( فاصله ی دو الیه متوالی در اتم هیدروژن یکسان و یکنواخت نیست و فاصله ی دو 

الیه ی متوالی نزدیک به هسته بیشرت از فاصله دو الیه متوالی دورتر از هسته است 

)تفاوت انرژی و فاصله 1و2 < انرژی و فاصله دو الیه 2و3 < همین مقدار برای 3و4 (

2( هر 4نوار رنگی اتم هیدروژن به n=2 می آیند و همگی قابل رویت و مرئی اند.

←طول موج↓ )بنفش(                   n = 6 → n = 2 ← اختالف↑← انرژی ↑ 

                  n = 5 → n = 2 ← آبی                                     
 n = 4 → n = 2              )3 ← سبز                                 »رمز : قساب گوشت را برید و طول گوشت کم شد«

                  n = 3 → n = 2 ← اختالف↓← انرژی↓←طول موج↑ )قرمز(
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4( فاصله دو الیه متوالی طبق روابط پیچیده فیزیکی به طور کمی قابل محاسبه است؛ به شکل توجه کنید و به اختالف 

فاصله ها توجه کنید.

5( با تعیین دقیق طول موج نوار ها می توان به تصویر دقیقی از انرژی الیه های الکرتونی و آرایش الکرتونی اتم رسید.

6( با توجه به 4 نوار رنگی در طیف نرشی هیدروژن، هر چه اختالف دو الیه بیشرت باشد، انرژی جذب یا نرش شده نیز، 

بیشرت است مثال انرژی 6به2 < انرژی 5به2 و اگر اختالف الیه ها برابر بود، الیه ای که به n=1 و هسته نزدیک تر است یا 

↑ دارد مثال انرژی 3به2 < 4به3.  شامره ی کمرتی دارد، انرژی 

↑ از این 4 رنگ دارد و در ناحیه فرابنفش قرار دارد. 7( انتقال از الیه 7 به 1، انرژی 

) )n: تعداد الیه( است مثال برای عبور از n=6 به n=5 ،n=2 است و تعداد  1)
2

n n− 8( فرمول تعداد حاالت ممکن برای انتقال، 

حاالت ممکن 10تا می شود.)5 الیه از n=6 به n=2 وجود دارد، پس n=5 است و در فرمول، قرار می گیرد(

مترین: کلیه 10 حالت باال را بنویسید.

توزیع الکرتون در الیه ها:

← تعدادp = تعدادe( یا تعداد الکرتون چیده شده اند و  عنرص ها در جدول دوره ای بر مبنای عدد امتی ) چون خنثی اند 

اتم هر عنرص نسبت به اتم عنرص قبل از خود 1e، بیشرت دارد.

و نیز e در اطراف هسته با نظم ویژه ای حضور دارد. به طوری که در اتم عنارص ردیف اول، الیه اول )1s( و در عنارص دوره 

دوم، الیه دوم )2s2p( از e پر می شوند.

( وجود دارند. 2 1,He H نکته: با توجه به جدول تناوبی، در دوره اول، فقط 2عنرص )

نکته: الیه اول یعنی 1s، تنها می تواند 2 الکرتون در خود جای دهد و این الیه 2عنرص دارد.

نکته: اتم عنارص دوره ی دوم، دارای 2 الیه الکرتونی اند و الیه اول آن ها پر شده است و الیه دوم در حال پر شدن است و 

الیه دوم حداکرث 8 الکرتون گنجایش دارد.

← مثال دوره2، 1+]3-10[=8 عنرص  نکته: تعداد عنارص هر دوره = 1 + )تفاوت عدد امتی دو عنرص اول و آخر هر دوره( 

دارد 8 الکرتون گنجایش دارد.

2s حداکرث ← نکته: با توجه به جدول تناوبی، 2 ستون برای دسته ی s داریم 

6p حداکرث  ← و نیز با توجه به جدول تناوبی، 6 ستون برای دسته ی p داریم 

10d حداکرث  ← و نیز با توجه به جدول تناوبی، 10 ستون برای دسته ی d داریم 

14f حداکرث  ← و نیز با توجه به جدول تناوبی، 14 ستون برای دسته ی f داریم 

 ← ← در دوره اول، خربی از p نیست  2 پر می شوند  62 2s p 21s و الیه دوم به صورت نکته: الیه ی اول حداکرث به صورت

گروه های 2 تا 17، از دوره دوم رشوع می شوند یعنی اولین خانه ی آن ها، متعلق به دوره ی دوم است.
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نکته:       

s           p           d           f                                         :زیرالیه ها        

2e          6e          10e          14e                       :حداکرث گنجایش زیرالیه    

    مقادیر معین و مجاز برای هر زیرالیه           3          2            1           0

     )l یا عدد کوانتومی فرعی(

)توجه: حاال که بحثه آرایش داغه، فرق آرایش و پیرایش رو میدونی چیه؟ آرایش یعنی زینت دادن همراه باافزودن و پیرایش 

یعنی زینت دادن همراه با کاسنت؛ حاال دیگه فهمیدی پرسا میرن پیرایشگاه و خانوما میرن آرایشگاه!(

 nl نکته: مناد هر زیرالیه ی معین با دو عدد کوانتومی، مشخص می گردد؛ به عبارت دیگر، هر زیرالیه را می توان با مناد

)ln و نه nl( .فرعی است l عدد کوانتومی اصلی است و = n منایش داد که

نکته: حداکرث مقدار l برای هر n، برابر n-1 است یعنی، n=3، حداکرث d دارد )3d( و n=4 حداکرث، f دارد )4f( که 4f را در 

دوره ی 6، اولین بار خواهیم دید. )پس n-l، هیچ وقت برای زیرالیه ای صفر نیست( 

نکته: اتم را می توان کره ای در نظر گرفت که هسته بسیار کوچک و سنگین در مرکز آن جای دارد و محل مترکز نوترون و 

پروتون است و الکرتون ها در پیرامون هسته در الیه های الکرتونی حضور دارند.

نکته: هر الیه، حاوی زیرالیه )هایی( است به گونه ای که الیه اول، یک زیرالیه )1s(، الیه دوم، 

2 زیرالیه )2s2p( و الیه سوم، 3 زیرالیه از نوع )3s3p3d( است. )کنکور98(

نکته: الیه چهارم، 4 زیرالیه دارد )4s4p4d4f( که حداکرث 32 الکرتون گنجایش دارد.

) , ,s p d ( ←  n=3 ← جمع بندی: هر الیه اصلی با شامره n، حداکرث به اندازه ی n، زیرالیه دارد 

نکته: هر زیرالیه، به اندازه حداکرث ]2l+1[2 الکرتون در خود می تواند داشته باشد

2×)2×3+1(=14←  f ←
57 رشوع به پر شدن می کند. La نکته: زیرالیه 4f اولین بار در دوره ی 6 و توسط

نکته: دسته ی s، 7ردیف 2تایی است )حداکرث 2e جا دارد(، دسته ی p، 6ردیف 6تایی است )حداکرث 6e جا دارد( و دسته ی 

d نیز 4ردیف 10تایی است )حداکرث 10e جا دارد(  

                                           

آرایش الکرتونی اتم )بسیار مهم(

✳ رفتار و ویژگی هر اتم را می توان از روی آرایش الکرتونی آن توضیح داد، مطابق مدل کوانتومی، الکرتون ها در اتم هر 
عنرص، در زیرالیه ها با نظم و ترتیب معین توزیع شده اند.

توجه: دوره ی سوم، 3s,3p,3d دارد و انتظار می رود 18 عنرص داشته باشد ولی 8 عنرص دارد؛

← پس پر شدن زیرالیه ها عالوه بر n، به l هم وابسته  علت: زیرالیه ی 3d در دوره ی بعد )4( رشوع به پر شدن می کند 

است.

4+→ 4+→ 4+→

2 6 10 14/ / /s p d f
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↑ گام به گام یا ساخنت است، به ترتیب پرشدن زیرالیه ها را نشان می دهد به طوری  قاعده آفبا: یک واژه آملانی به معنای 

که ابتدا زیرالیه ی نزدیک تر به هسته پر می شوند که دارای انرژی کمرتی هستند و سپس بقیه!

↓، به هسته نزدیک تر و زودتر پر می شود؛ مثال 4s زودتر از 3d پر می شود و اگر  ↓، انرژی زیرالیه )n+l( نکته: هر چه

↓، زیرالیه زودتر پر می شود مثال 3p زودتر از 4s پر می شود. n برای دو زیرالیه برابر بود، هرچه )n+l(

توجه:

 

نکته: 4sو3p، دارای n+l=4 و 3dو4pو5s، دارای n+l=5 هستند. )توجه گردد(

نکته: 4s زودتر از 3d پر می شود و زودتر نیز e از دست می دهد؛ 

5s نیز زودتر از 4d پر می شود.

، 20e حرکت کردیم و تا پر شدن کامل 30e ،3d )سه  24s نکته: بدانید که تا

دی← 3d=3×10( در واقع توان 4p متناسب می شود با یکان تعداد e از

 36-31 و توان 3d متناسب می شود با یکان 29-21 )به جز 24 و 29 که 

استثنا هستند(

توضیح←

←                       7تا نکته: یادتون باشه که تا 30e، 7 زیرالیه کامال پر شده اند 

34 را بنویسید. 33 18 22 15 11 3, , , , , ,Se As Ar Ti P Na Be مترین: آرایش الکرتونی

توجه: طراحان، عاآشق شکل باال هسنت )بدون که چه زیرالیه هایی n+l=4 ،n+l=3 ،n+l=2 و n+l=5 دارند(

نکته: قاعده ی آفبا آرایش الکرتونی اتم اغلب عنارص را به درستی، پیش بینی می کند؛ اما برای اتم برخی عنارص نارسایی 

دارد، امروزه به کمک طیف سنجی پیرشفته، آرایش چنین اتم هایی با دقت تعیین می شود.

نکته: بیرونی ترین زیرالیه، یعنی زیرالیه ای که n، بیشرتی دارد، در واقع اونی که شامره الیه اصلی↑ دارد، مثال زیرالیه آخر، 

.3d 14 است نهs  ، 29Cu و 24Cr در

) 21Sc نکته: عنارص واسطه، از دوره ی 4 و از عددامتی 21 رشوع می شوند )

نکته: عمدتا عنارص یک گروه آرایش الکرتونی، دقیقا مشابه بجز He، ولی خواص نسبتا مشابه دارند.
2 2

22 25 24, ,Ti Mn Cr+ + + n) فاقد ns ختم شود، حتام یک کاتیون است مثل  1)d− نکته: اگر آرایش گونه ای به

1ns ختم  79 از دوره ی 6 از قاعده ی آفبا پیروی منی کنند و به Au 47 از دوره ی 5 و 42,Ag Mo 29 از دوره ی 4، 24Cu, Cr نکته:

می شوند.

24
Cr : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 4s2 / 3d4      →           4s1 / 3d5                :29 به صورت زیر است 24Cu, Cr نکته: آرایش

29
Cu : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 4s2 / 3d9     →           4s1 / 3d10                                                                       

حالت پر یا نیمه پرd، بسیار نافعال تر و پایدارتر است و ارجحیت دارد.

2 2 6 2 6 2 10 6 2 101 / 2 2 / 3 3 4 / 3 4 5 / 4 ...s s p s p s d p s d

2 2 6 2 6 10 21 2 2 3 3 3 4s s p s p d s →
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آرایش الکرتونی فرشده: استفاده و کمک از گاز نجیب برای نوشنت آرایش الکرتونی!

11
Na :  ]

10
Ne [ 3s1                                                                                                                                  

✳ اهمیت این نوع آرایش الکرتونی، به علت آرایش الکرتون ها در بیرونی ترین الیه ]الیه ظرفیت[ اتم است که الیه ای 
است که رفتار شیمیایی اتم را تعیین می کند.

← pوs  آخری؛ میشه الیه ظرفیت نکته: اگر گونه ی ما به p ختم شود 

35
Br : ] 

18
Ar [ 3d10 4s2 4p5            →                                                                      4 = شامره الیه ظرفیت   

→               7e = تعداد e ظرفیت                    بیرونی ترین الیه       

← s آخری میشه الیه ظرفیت نکته: اگر گونه ما به s ختم شود 

 
11

Na :  ]
10

Ne [ 3s1                        →                                                                    3 = شامره الیه ظرفیت     

                                                                  1e = تعداد e ظرفیت

← sوd آخری میشه الیه ظرفیت نکته: اگر گونه ما به d ختم شود 

 
25

Mn :  ... 4s2 3d5                         →                                                                   7e = تعداد e ظرفیت        

نکته مهم: برای عنارص دسته ی sوp یکان شامره گروه برابر تعداد الکرتون های ظرفیت است؛ 

←گروه 4e ←14 ظرفیت  
14

Si             7 ظرفیتe ←17 گروه ←
35

Br            1 ظرفیتe ←1گروه ←  
11

Na یعنی

19 به ترتیب متعلق به دوره  8 11 27, , ,K O Na Co نکته: شامره ی بیرونی ترین الیه برابر با شامره ی دوره ی عنرص است، مثال 

های 4و3و2و4 اند.

نکته: برای عنارص دسته ی d، کل شامره گروه برابر با تعداد الکرتون های الیه ظرفیت است و نه یکان!

27 را محاسبه کنید. 30 26 13 6Co, , Fe, ,Zn Al C مترین: تعداد الکرتون الیه ظرفیت، شامره دوره و شامره گروه 

)به روش ترشیحی و تستی(

توجه: آرایش الکرتونی 36 عنرص اول اهمیت دارد و مابقی اهمیت کنکوری ندارند.

مترین: در هر یک از موارد زیر با نوشنت همه ی الکرتون ها و آرایش الکرتونی، تک تک الکرتون ها را از نظر nوl مقایسه 

کنید.

توجه: تعداد e الیه ظرفیت هلیم، برابر 2 تاست ولی تعداد eالیه ظرفیت سایر عنارص گروه 18، برابر هامن یکان گروه یعنی  

8 است چون همگی به جز هلیم، 8تایی می شوند.

آرایش الکرتونی یون:

توجه: حتام حتام ابتدا آرایش گونه خنثی را رسم کرده و بعد با توجه به آنیون یا کاتیون یودن، به ترتیب به آن الکرتون 

بدهید یا از آن بگیرید )گرفنت یا دادن الکرتون از آخرین زیرالیه رشوع می گردد(

24

34

:
:

Cr
Se
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مترین: آرایش الکرتونی گونه های زیر را بنویسید.

توجه: شاخ بازی درنیار؛ یعنی نگو ابتدا تعداد e رو حساب می کنم و بعد آرایش رو رسم می کنم چون اگه اینکارو انجام 

بدی در مورد کاتیون ها مثله ... تو گل گیر میفتی!

برای درک موضوع فوق آرایش گونه ی زیر را به دو روش فوق حساب کنید.

با توجه به شکل فوق:

1( دوره ی اول، 2عنرص و دوره دوم و سوم، 8عنرص دوره ی چهارم و پنجم، 18عنرص و دوره ی ششم و هفتم، 32عنرص 

دارند.

2( عنارص جدول تناوبی در 4 دسته قرار می گیرند؛

2ns ختم می شوند عنارص گروه 1و2 + عنرص He )اولین عنرص گازهای نجیب( 1ns یا  A( دسته ی s: به 

✳ این دسته، 14عنرص دارد که H ,  He گاز است، بقیه فلز اند.
)He بجز( ختم می شوند متام اعضای گروه 13تا18 np به :p دسته ی )B

✳ این دسته، 36عنرص دارد که در این دسته، هم فلز و هم نافلز و هم شبه فلز وجود دارد.
C( دسته ی d: به nd ختم می شوند عنارص گروه 3تا12 که از دوره ی 4 تا دوره ی 7 حضور دارند.

✳ این دسته، 40عنرص دارد که همگی فلز اند.
D( دسته ی f: به nf می رسند و قسمتی از دوره ی 6و7 هستند و شامل النتانیدها )از 57تا70( و اکتینیدها )89تا102( 

هستند که همگی در گروه 3 جدول قرار دارند.

نکته: دوره ی 6و7، کامل ترین دوره و حاوی متام دسته ها است و دوره ی اول فقط دسته ی s را مشمول می شود.

نکته: اگر عدد امتی عنرصی فرد باشد، شامره ی گروه قطعا فرد است و اگر عدد امتی زوج باشد، شامره گروه قطعا زوج است

)البته به جز عنارص گروه 3 از دسته ی النتانید ها و اکتینید ها(

نکته: اگرچه دوره ی سوم، 8عنرص دارد ولی زیرالیه های 3s3p3d را دارد که حداکرث 18e دارند.

2
20

2
22

3
26

:
:
:

Ca
Ti
Fe

+

+

+

2
24

35
2

29

:
:
:

Cr
Br
Cu

+

−

+

2
30

2
27

3
15

:
:

:

Zn
Co
P

+

+

−

2
24 :Cr + 2

24 :Cr +
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, به تازگی به جدول اضافه شده اند که این قضیه به تایید IUPAC رسیده است؛  ,Og Ts Mc نکته: طبق شکل صفحه ی قبل، 

یعنی جدول روز به روز در حال گسرتش و پیرشفت است.

نکته: در دوره ی چهارم جدول تناوبی، همه ی عنارص از عدد امتی 29تا36 همگی 3d پر دارند؛

تک تک موارد را بررسی کنید؟!

نکته: در دوره ی چهارم، عنارص با عدد امتی 33،29،25،24،19 زیرالیه ی نیمه پر دارند؛

هر یک از موارد فوق را بررسی کنید و بگویید که کدام زیرالیه در هر یک، این رشایط را دارد.

، دارای  2
16S − نکته: اگر بار یک ترکیب منفی باشد، به تعداد الکرتون های الیه ظرفیت آن به اندازه بارش، اضافه می شود. مثال

8e ظرفیتی است.                                                                                         بار + e ظرفیت اتم = e ظرفیت گونه

ساختار و رفتار اتم:

← واکنش  ✳ از مدت ها پیش، شیمیدان ها پی برده اند که گازهای نجیب در  طبیعت به شکل تک امتی یافت می شوند 
← پایدارند. ناپذیر یا واکنش پذیری اندک دارند 

21s ختم می گردد. 4 که به 
2 He 2 ختم می شوند به جز  6ns np نکته: متام گازهای نجیب به 

2 ختم می شوند و  6ns np 4 است که همگی به
2 He اوکتت یا 8تایی شدن: آرایش الکرتونی الیه ظرفیت گازهای نجیب به جز

← هر امتی جز این باشد واکنش پذیر است. پایدارند 

، 8تایی نیست هر چند پر و پایدار است. 4
2 He نکته: گاز های نجیب همگی پر اند و پایدار ولی

ختم شود، می تواند آرایش یک کاتیون یا آنیونی باشد که پایدار شده اند یا این که به  2 6ns np نکته: اگر آرایش الکرتونی به 

آرایش گاز نجیب خنثی مربوط باشد.

✳ لوئیس برای توضیح و پیش بینی رفتار اتم ها، آرایشی به نام الکرتون-نقطه ارائه کرد که در آن eهای الیه ظرفیت هر 
اتم، پیرامون مناد شیمیایی آن با نقطه منایش داده می شوند )یکان گروه( برای رسم این آرایش، نقطه گذاری از هر سمت 

دلخواه مناد شیمیایی عنرص رشوع می کنند و بقیه را در 3 جهت دیگر می گذارند به طوری که جفت نشده باشد )ازالکرتون 

پنجم به بعد جفت شدن صورت می گیرد(

مثال:

مترین: آرایش الکرتون-نقطه و شامره گروه و دوره و  تعداد eهای جفت نشده را در هر یک از گونه های زیر حساب کنید.

3

5

15

16

Li
B
P
S

7

8

17

18

N
O
Cl
Ar

10

9

Ne
F

12

14

Mg
Si
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نکته: Be، بیشرت متایل به پیوند کواالنسی دارد تا تشکیل دادن کاتیون!

نکته: در این مدل فقط با الکرتون های الیه ظرفیت )یکان شامره گروه( رسوکار داریم.

نکته: در هر سمت حداکرث، 2e جای می گیرد یعنی ته ته این مدل، گاز نجیب است.

: هستند که H در ترکیبات به صورت X-H در می آید یعنی دیگر نقطه ای ندارد  He,H. نکته: HوHe به ترتیب به صورت 

و He هم تک امتی، جفت نقطه و پایدار است.

← مدل الکرتون-نقطه  ← تعداد e ظرفیت یکسان  نکته: از آن جا که شامره یکان گروه اعضای یک گروه یکسان است 

یکسان است.

1H )پروتون یا یون هیدروژن( دهد یا نیز پیوند کواالنسی یا هیدروژنی دهد. + )هیدرید(، 1H نکته: H می تواند−

✳ رفتار شیمیایی هراتم )از دست دادن، گرفنت یا اشرتاک الکرتون(، به شامر الکرتون های ظرفیت آن وابسته است به طوری 
که می توان دست یابی به آرایش گاز نجیب را مبنای رفتار آن ها دانست. برای مثال، هر گاه اتم های سدیم و کلر،کنار یک 

دیگر قرار بگیرند، اتم سدیم )فلز( با از دست دادن 1e )کاتیون( و اتم کلر )نافلز( با گرفنت 1e )آنیون(، NaCl خوراکی تولید 

کرده و هر دو پایدار شده و به آرایش گاز نجیب می رسند.

در واقع در این واکنش اتم های سدیم با از دست دادن 1e، به آرایش گاز نجیب پیش ازخود )نئون( و اتم های کلر با گرفنت 

1e به آرایش گاز نجیب هم دوره ی خود )آرگون( می رسند.

طبق شکل رو به رو:

 ) 2Cl 1( کلر در دمای اتاق یک گاز زرد رنگ است که به صورت دو امتی است )

و فلز سدیم یک فلز براق نقره ای واکنش پذیر است.

2( بلور NaCl مکعبی است و عدد کوئوردیناسیون NaوCl هردو برابر 6 است.

3( فلز سدیم با از دست دادن e، کوچک تر شده و اتم کلر با گرفنت e، بزرگ تر 

می شود.

مترین: طی واکنش باال، با توجه به شکل، تغییر اندازه Na بیش تر است یا Cl؟

چرا؟

با توجه به شکل رو به رو:

 ← 1( گروه 1 هامنند گروه 17 در الیه ظرفیت خود 1e جفت نشده دارند 

به ترتیب بار 1+ و 1- می دهند

← به ترتیب بار 2+ و 2- می دهند 2( گروه 2 هامنند گروه 16 در الیه ظرفیت خود 2e جفت نشده دارند 

← به ترتیب بار 3+ و 3- می دهند. 3( گروه 13 هامنند گروه 15 در الیه ظرفیت خود 3e جفت نشده دارند 

نکته: اغلب این اتم ها در طبیعت، به صورت یون در ترکیب های گوناگون یافت می شوند.

نکته: فلزات در رشایط مناسب می توانند با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب دوره ی قبل از خود برسند و نافلزات نیز 

متایل دارند با گرفنت e به آرایش گاز نجیب هم دوره ی خود برسند.



شیمی دهم، فصل 1

ی
ود

ص
مق

رت 
دک

ک 
سب

ه 
ی ب

یم
ش

25

نکته: اغلب عنارص واسطه، با تشکیل یون به آرایش گاز نجیب منی رسند؛ ولی برخی از آن ها مثل موارد زیر به آرایش گاز 

نجیب می رسند.

تبدیل اتم به یون:

پیوند یونی: نیروی جاذبه ی بسیار قوی بین بارهای ناهم نام که در ترکیبات یونی وجود دارند.

3 2, , ,NaCl K N Na O CaO نکته: پیوند بین یک فلز و نافلز، یونی است مثل 

4 3 4(NH )( ), (NH )NO Cl نکته: بنیان های آمونیوم، پیوند یونی می دهند مثل 

2
2O − 2 و نه 2, , ,O Mg Cl Na− + − + یون تک امتی: کاتیون یا آنیونی که تنها یک اتم دارد مثل 

 3NaNO ترکیب یونی دوتایی: ترکیب یونی محتوی 2عنرص که حاصل واکنش فلز و نافلز است مثل NaCl و نه

2 یک یون دوتایی است.
2O − ، یک ترکیب یونی 3تایی است و یون  3NaNO نکته:

← مجموع بار الکرتیکی کاتیون ها و آنیون ها برابر است. )تعداد  نکته: هر ترکیب یونی از لحاظ بار الکرتیکی، خنثی است 

)CaO 2CaF یا باشد مثل ممکن است برابر نباشد مثل 

)توجه: اگه من خربدار بشم که یون تک امتی یاترکیبات یونی دوتایی روغلط زدی، هر جا که باشی، پیدات می کنم و نابودت 

خواهم کرد(

چگونگی نوشنت فرمول شیمیایی ترکیبات یونی دوتایی:

1( ابتدا فلز و بعد نافلز را می نویسیم.            2( بار هر عنرص = زیروند عنرص دیگر                3( ساده سازی زیروند ها

چگونگی نوشنت نام ترکیبات یونی دوتایی:

اسم فارسی را به هامن گونه که می بینیم )فلز+نافلز( می نویسیم و انتها نام یک ید اضافه می کنیم.

نکته بسیار مهم: در نوشنت نام فارسی ترکیبات یونی برخالف اکسید نافلزات از پیشوند استفاده منی شود.

دی نیرتوژن اکسید                                                                                               سدیم اکسید 

مترین: فرمول شیمیایی ترکیبات یونی زیر را بنویسید.

مترین: نام فارسی ترکیبات زیر را بنویسید.

مترین: نسبت شامر کاتیون به آنیون در هر یک از موارد زیر چند است؟

3 3 3 3
21 39 57 89

18 36 54 86
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نکته: BوBe به علت شعاع کوچک، یون تشکیل منی دهند . عنارص گروه 14 نیز معموال پیوند کوواالنسی یا اشرتاکی می 

دهند )البته SnوPb می توانند یون +2 و +4 دهند(

2 و ... 2 3 4, ,SO N O CCl نکته: عنارص گروه15و16و17 هم آنیون می دهند و هم می توانند پیوند کوواالنسی تشکیل دهند مثل

نکته: H، هم کاتیون می دهد و هم آنیون می دهد )در کنار فلزات گروه یک و دو( و هم کوواالنسی!

تبدیل اتم ها به مولکول:

✳ بسیاری از ترکیبات شیمیایی در ساختار خود هیچ یونی ندارند و ذرات سازنده آن ها مولکول هستند.
 2e یک الکرتون به اشرتاک می گذارد به طوری که Cl نکته: گاز کلر، خاصیت رنگربی و گندزدایی دارد که در آن هر اتم

موجود در پیوند به هر دو اتم تعلق دارد. پس هر اتم 8تایی است.

نکته: 2e موجود در پیوند به هر دو اتم تعلق دارند که این وضعیت باعث 8تایی شدن شان می شود.

نکته: در مدل فضاپرکن، فقط تعداد اتم ها مشخص است و خربی از پیوند نیست.

نکته: نافلز ها در رشایط مناسب با تشکیل پیوند اشرتاکی، مولکول چند امتی می سازند. 

2H O و 2CO مواد مولکولی: مواد شیمیایی خالص حاوی مولکول در ساختار خود مثل 

2H O فرمول مولکولی: نوع عنارص و شامر اتم های هر عنرص در مولکول را نشان می دهد ← آب ←

1( هیدروژن همواره یک پیوند ساده ی یگانه می دهد، چون 1e جفت 

نشده در الیه ظرفیت خود دارد.

2( اکسیژن 2e جفت نشده دارد به همین دلیل پیوند بین دو اتم اکسیژن 

کوواالنسی دوگانه است.

2O خمیده است. ، برخالف  2H O 3( ساختار مولکول 

مترین: آرایش الکرتون-نقطه آمونیاک، هیدروژن کلرید و متان را رسم کنید

)Ca=40,P=31,S=28,H=1,C=12,N=14,O=16,Cl=35.5( .مترین: جرم مولی موارد زیر را حساب کنید

توجه: برای رسعت بخشیدن به محاسبات واجب است جرم مولی های زیر را مترین کرده تا حفظ شوید )همین االن این 
کارو انجام بده، عشقی!(

103d می رسد که پایداری گاز نجیب را ندارد. 3 به آرایش پایدار
31Ga + نکته:

2

6 12 6
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3 4
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نکات مترین های دوره ای: )آره، همه جا رو باید جارو کنی، ساالر، اولو آخر نداره(

 دارد که آرایش الکرتونی هر سه برابر است.
26 26

57 56 54
26, ,Fe Fe Fe 26 سه ایزوتوپ Fe )1

12 به صورت رو به رو است: Mg 2( فراوانی ایزوتوپ های

3( عبور جریان متناوب 110ولت از خیارشور باعث ایجاد نور زردی می شود چون خیارشور حاوی منک NaCl است )منک 

حاوی یون سدیم( که اعامل جریان، برخی از اتم های سدیم برانگیخته می شوند و در بازگشت به حالت پایه نور زرد نرش 

می کنند )همین اتفاق برای کلر میفتد که طیف آن در ناحیه ی مرئی قرار ندارد( 

) 2 5ns np ← و گروه 17  2ns ← 2 ختم می شوند )گروه 2  55 5s p 53I به 26s و 56 به Ba )4

5( گرافیت دگرشکل کربن است که تصور می شد از جنس رسب است و امروزه به اشتباه به رسب مداد معروف است.

6( در دما و فشار اتاق، 7عنرص به صورت دو امتی اند که از قرار زیر است؛

O گروه16       
2
N گروه15         

2
H گروه1         

2

←         )کل ناف بریده(   گروه17 
 
I

2
 , Br

2
 ,

 
Cl

2
 , F

2

نکته: از بین موارد باال، برم مایع است و ید جامد؛ بقیه گاز هستند.

مترین: شکل زیر برشی از امتی معین است،

الف( آرایش الکرتونی آن را بنویسید.

ب( شامره دوره و گروه آن را تعیین کنید.

7( به شکل که طیف نرشی برخی عنارص را نشان می دهد، توجه کنید.

8( نیمه عمر یعنی، مدت زمانی که مقدار یا غلظت ماده نصف می شود.

100     
h
        50      

h
        25       

h
         12.5

9( هم در زمین و هم مشرتی، گوگرد از نظر فراوانی 6ام است.

10( رشایط تشکیل عنارص سنگین تر در ستاره های گرم تر مهیا تر است.

11( گلوکز پرتوزا یک ترکیب است نه عنرص که رادیوایزوتوپ باشد.

12( حرکت الکرتون، نشان واکنش شیمیایی است ولی حرکت نوترون یا پروتون نشان واکنش هسته ای است.

B )13وBe هیچ وقت ترکیب و پیوند یونی منی دهند ولی Al در کنار OوF، یونی می دهد و در غیر اینصورت کوواالنسی 

می دهد.

نکته: هر وقت مجموع تعداد الکرتون  الیه ظرفیت یا کل الکرتون ها را خواست، مجموع کل را حساب کرده و کل را با بار 

جمع می کنیم؛ به این صورت که آنیون )جمع( و کاتیون )تفریق( می گردد مثال

25 26 24
12 12 12Mg Mg Mg 

( )3
4(PO ) 5 24 3 32e− → + + =  
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توجه: از اونجایی که گفنت، خواننده های این کتاب، احساس شاخ بودن بهشون دست داده، این سواالت رو آوردم تا بگم 

← بدو تا برسی« »هنو مونده تا به ما برسی 

سواالت درست یا نادرست )151 عبارت(
1( رشایط تشکیل عنارص سنگین تر، در ستاره های گرم تر مهیا تر است.               

2( همه ی ایزوتوپ های یک عنرص، تعداد p برابر و تعداد n متفاوت دارند.

3( موقعیت ایزوتوپ های یک عنرصمی تواند در جدول تناوبی یکسان نباشد.

4( اغلب دانشمندان رس آغاز کیهان را مهبانگ می دانند.

5( امکان ندارد عدد امتی عنرصی از عنرص دیگر، بیشرت باشد ولی جرم میانگین آن کمرت باشد.

6( طوالنی ترین گروه جدول تناوبی، گروه 3 جدول است که عنارص واسطه نیز در آن قرار دارند.

7( پاسخ به پرسش »هستی چگونه پدید آمده است؟« در گسرته ی علم تجربی نیست و فقط با آموزه های اعتقادی درک 

می گردد.

Ge )8 در گروه As ،14 در گروه O ،15 در دوره ی اول جدول دوره ای قرار دارند.

9( جرم امتی میانگین، همواره نزدیک به جرم ایزوتوپ فراوان تر یا پایدارتر است.

10( کیلوگرم، رایج ترین یکای اندازه گیری جرم در آزمایشگاه است.

11( عامل روشنایی آزادراه، یون پایدار تشکیل منی دهد ولی پایدار است.

12( شناخته شده ترین عنرص پرتوزا، جزو دسته عنارص دسته ی f جدول تناوبی است.

13( در رسم آرایش الکرتون-نقطه، امکان ندارد یکی از 4سمت خالی باشد ولی جفت الکرتون موجود باشد.

3Al برخالف متام عنارص واسطه له آرایش گاز نجیب می رسد. + )14

15( امکان ندارد از بین 8 عنرص فراوان زمین و مشرتی، عنرص مشرتکی باشد که در دسته ی p نباشد.

16( از بین کل ایزوتوپ های هیدروژن، 5 ایزوتوپ ناپایدارند.

17( توده ی رسطانی، هم گلوکز سامل و هم گلوکز پرتوزا را جذب می کند.

18( جرم نوترون از مجموع جرم پروتون و الکرتون نیز بیشرت است.

19( در جدول دوره ای، جرم امتی به صورت amu گزارش شده است.

20( رنگ شعله ی فلز سدیم هامنند رنگ ایجاد شده توسط دومین گاز نجیب جدول دوره ای است.

21( در ناحیه 600-500 نانومرت، طیف نرشی خطی هیدروژن برخالف طیف نئون، هیچ نواری موجود نیست.

22( مدل الیه ای ارائه شده توسط نیلز بور، 7 الیه یا n دارد.

23( تنها ترین راه برگشت الکرتون به حالت پایه، نرش نور است.

24( الیه سوم حداکرث سه زیرالیه ی sوpوd حاوی 18الکرتون دارد.

24Cr ، تقریبا 20% الکرتون ها در زیرالیه ای با l=2 قرار دارند. 25( در اتم

26( متام عنارص دو امتی جدول تناوبی در دما و فشار اتاق، گازی اند.

3 ختم می گردد. 23 / 4d s 2X ، به − 63p ختم شود، آرایش 3X ، به + 27( اگر آرایش الکرتونی

28( در دما و فشار اتاق، دوره اول هامنند دوره سوم فقط حاوی یک عنرص به صورت دوامتی است.
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29( دوره ی دوم جدول تناوبی، در دما و فشار اتاق، 3 عنرص دو امتی گازی دارد.

30( از بین 7عنرص دو امتی در دما و فشار اتاق، برم مایع است و ید جامد است.

31( نیم عمر ایزوتوپ ناپایدار و طبیعی هیدروژن در حد چند ثانیه است.

32( نیم عمر هر ایزوتوپ هیدروژن که در حد چند ثانیه باشد، قطعا درصد فراوانی 0 در طبیعت دارد.

1.5 باشد، قطعا گونه مذکور، پرتوزا نیست. n
p 33( اگر

34( تصویر غده ی تیروئید سامل و ناسامل منی تواند متفاوت نباشد.

99 است، اندازه ی مشابهی دارد.
43Tc 35( یون یدید با یونی که حاوی

241.66 است. 10 amu−× 36( هر گرم برابر با

37( انرژی رنگ نیلی از رنگ آبی، بیشرت است ولی طول موج آن از رنگ سبز کمرت است.

38( طول موج امواج رادیویی برخالف پرتوهای گاما، می تواند در حد مرت هم باشد.

4CuSO از دمای سوخنت LiCl کمرت است. 39( دمای شعله ی حاصل از سوخنت

40( نئون بعد از 700 نانومرت هم، نوار رنگی در طیف نرشی خطی خود دارد.

↑ است. ↑ ، انرژی آن n 41( ساختار الیه ای ارائه شده از نیلزبور بیان می دارد که هرچه شامره ی

42( الکرتون در بسیاری از نقاط پیرامون هسته در هر الیه که باشدحضور می یابد.

43( انرژی در نگاه ماکروسکوپی، کوانتومی و در نگاه میکروسکوپی، پیوسته است.

44( متام عنارص دسته ی s، به ns ختم می شوند ولی هرگونه ای که به s ختم شود، جزو دسته ی s نیست. 

45( زیرالیه d عنارص واسطه دوره 4 در حال پر شدن است ولی به ns ختم می گردند.

46( زیرالیه ای که n+l=5 داشته باشد، حداکرث گنجایش 6 الکرتون را دارد.

47( زیرالیه ای که n+l=3 دارد، یا در الیه ی دوم است و یا در الیه سوم قرار دارد.

48( متامی عنارص دسته ی s، در آرایش الکرتون-نقطه ی خود، قطعا الکرتون جفت نشده دارند.

49( هر امتی که در آرایش الکرتون-نقطه ی خود، 2 الکرتون جفت نشده دارد، قطعا اندازه ی بارش، 2 است.

3K ، برابر با نسبت کاتیون به آنیون در آلومینیوم کلرید نیست. N 50( نسبت تعداد آنیون به کاتیون در

29Cu است. 51( نسبت نوترون به پروتون در فراوان ترین ایزوتوپ Mg کمرت از تعداد الکرتون الیه ظرفیت

52( در سومین دوره ی جدول دوره ای، 18 عنرص جای دارد که 2 عنرص گازی است.

53( فراوان ترین عنرص پوسته ی زمین، آهن است و فراوان ترین عنرص کل زمین، اکسیژن است.

54( در تناوب 2و3 جدول دوره ای، شامره ی یکان گروه عنارص گروه 13تا18 برابر تعداد الکرتون روی مناد عنرص در مدل 

الکرتون-نقطه است و گروه 14، بیشرتین الکرتون منفرد را در این آرایش دارد.

55( عنارص گروه 14، پیوند کوواالنسی می دهند و عنرص گروه 15و16و17 عالوه بر آن، پیوند یونی نیز می دهند.

56( همه ی نافلزات برخالف فلزات، با تشکیل یون منفی به آرایش گاز نجیب هم دوره ی خود می رسند. )در بین 36عنرص 

اول جدول تناوبی(

 57( از روی ساختار الکرتون-نقطه می توان شامره گروه و تناوب را تعیین کرد.
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58( متام عنارص گروه دوم جدول تناوبی، هامنند اولین عنرص گروه 13، می توانند پیوند یونی دهند.

59( تنها عنرصی که هم یون مثبت دارد و هم یون منفی، هیدروژن است.

60( در آمونیوم کربنات، نسبت تعداد اتم ها به نوع اتم ها، برابر3.5 است.

61( در مدل فضا پرکن برخالف لوئیس، تعداد پیوند های اشرتاکی، مشخص نیست.

2Z+1 =A تفاوت تعداد نوترون و الکرتون برابر صفر باشد، در این صورت ، X − 62( اگر در یون

63( تفاوت عدد امتی عنرصی که در دوره ی دوم و گروه 16 قرار دارد با عنرص گروه 14 و دوره ی 5ام، 42 است.

64( عنرصی که از نظر فراوانی در زمین و مشرتی، رتبه ی یکسانی را داراست، قادر به برقراری پیوند کوواالنسی هامنند 

یونی است.

65( متام اتم ها، دارای سه ذره ی زیرامتی هستند.

66( متام خواص فیزیکی ایزوتوپ ها متفاوت است.

67( با هیچ دستگاهی، منی توان تعداد اتم ها را شامرش کرد.

22n پیروی می کند. 68( حداکرث تعداد الکرتون موجود در هر الیه، از رابطه ی

69( الیه ی ظرفیت عنارص دوره ی 4 دسته ی d شامل، زیرالیه های 4sو3d است.

2 است. 14 10 6, ( 2) , ( 1) ,ns n f n d np− − 70( ترتیب پرشدن الکرتون در زیرالیه ها به صورت

71( از نظر عددی، جرم یک مولکول بر حسب amu، برابر با جرم یک مول مولکول بر حسب گرم است.

72( اولین عنرص جدول تناوبی که الیه ی سوم آن پر می شود، مس است.

73( سبک ترین فلز جدول دوره ای، لیتیم است و فراوان ترین فلز زمین، آلومینیوم است.

74( متام فلزات قلیایی با تشکیل کاتیون به آرایش 8تایی می رسند.

75( اولین عنارصی که پا به عرصه جهان گذاشتند، به ترتیب هیدروژن و هلیم بودند.

76( ایزوتوپ های ناپایدار، پرتوزا هستند و این ایزوتوپ ها، همواره مقدار زیادی انرژی آزاد می کنند.

77( همه ی ترکیب های فلز لیتیم، رسخ رنگ هستند.

78( بسیاری از ترکیبات شیمیایی، مولکولی اند.

79( ساختار الکرتون-نقطه متام عنارص یک گروه یکسان است.

80( رنگ شعله ی فلز لیتیم هامنند رنگ نور المپ حاوی نئون و رنگی که در گسرته ی نور مرئی بیشرتین طول موج دارد، 

قرمز است.

81( ترتیب رنگ ها براساس انرژی هامنند ترتیب آن ها براساس انحراف شان بعد شکست خواهد بود.

↑ و ناسامل است. Tc یعنی غده تیروئید ↑ 82( هر چه نقاط روشن

AN در amu برابر یک خواهد بود. 83( حاصل رضب

12 برابر با 12amu است.
6C 84( جرم یک اتم

241 است. 1.66 10amu g−= × 231 است و 6.02 10g amu= × )85

86( تعداد الکرتون های یون فسفات، برابر 44 عدد است.
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87( رابطه ی انیشتین برای واکنش های هسته ای و شیمیایی کاربرد دارد.

5 است. 6
1 1H H 88( ناپایدار ترین ایزوتوپ هیدروژن، سنگین ترین ایزوتوپ آن است و نیمه عمر

89( تولید سبک ترین عنارص شناخته شده همراه با آزاد شدن انرژی، افزایش دما و تراکم بوده است. 

90( هر چه نیمه عمر یک ایزوتوپ، بیشرت باشد، درصد فراوانی آن بیشرت است و پایدارتر است.

235U سوخت مورد نیاز است. ، می تواند سوخت رآکتور امتی باشد ولی در اغلب موارد 238U 91( ایزوتوپ

92( به مولکول گلوکز پرتوزا، گلوکز نشان دار می گویند.

93( کوتاه ترین گروه جدول دوره ای هامنند بلند ترین گروه جدول دوره ای، متاما عنارص واسطه اند.

0 است و جرم آن از مجموع جرم پروتون و الکرتون نیز بیشرت است.
1n 94( مناد نوترون به صورت

95( پرتوهای کنرتل با برخورد به LCD موبایل دیده خواهند شد.

96( با تعیین طول موج طیف نرشی خطی یک عنرص می توان تصویر دقیقی از آرایش الکرتونی آن ارائه کرد.

97( تغییر انرژی انتقال از n=6 به n=1، در اتم هیدروژن بیشرتین مقدار انرژی ناحیه مرئی را دارد.

98( حداکرث گنجایش الکرتونی یک زیرالیه از رابطه ی 4l+2 پیروی می کند.

9 نیست. 4,d d 99( در یک گونه ی خنثی برخالف یک کاتیون، امکان وجود

 100( شامره ی یکان یا شامره خود گروه متام عنارص، هامن تعداد الکرتون الیه ظرفیتی آن هاست.

B )101 هامنند اولین خانه گروه 2 جدول تناوبی، فاقد یون پایدار است.

2 یک ترکیب یونی دوتایی است. 3Al O 2K هامنند S )102

103( یون تک امتی، از یک نوع اتم تشکیل شده است.

104( ترکیب یونی که تنها از دو یون تشکیل شده باشد، ترکیب یونی دوتایی است.

)Ag=108 g/mol( 241.66 است 10 amu−× 105( جرم هر اتم نقره، به تقریب

106( نصف عنارص مشرتک در بین 8عنرص فراوان زمین و مشرتی، قادر به برقراری هر سه نوع پیوند یونی، هیدروژنی و 

کوواالنسی خواهند بود.

107( طول موج متام امواج حداکرث 10نانومرت است.

108( هر ایزوتوپی از هیدروژن که درصد فراوانی آن در طبیعت 0 است، قطعا پرتوزا است.

2.5 باشد، اتم موردنظر می تواند پرتوزا باشد. A
Z 109( اگر نسبت

110( به یقین می توان گفت که نور، کلید صندوقچه ی رازهای جهان است.

111( تعداد نوترون اولین عنرص دست ساز برش در رآکتور هسته ای، برابر 56 است.

112( سه زیرالیه وجود دارد که n+l=4 دارند.

113( مناد برخی عنارص دسته ی d برخالف متام عنارص دسته ی sوp می تواند سه حرفی باشد.

114( جرم نوترون از مجموع جرم پروتون و الکرتون باز هم به اندازه ای بیش از جرم یک الکرتون، بیشرت است.

115( نسبت تعداد کاتیون به آنیون در ترکیب یونی حاصل از عنرص خانه شامره ی 20 جدول دوره ای با عنرصی که حاوی 

15e در زیرالیه ای با n+l=5 است برابر 0.5 است.
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4n وجود دارد. l+ ≥ ، 18e با 29Cu 116( در اتم

117( جرم یک مولکول آب، برابر 18 گرم است.

118( پر انرژی ترین زیرالیه ی الیه پنجم، حداکرث 14e دارد.

119( ریزموج ها دارای کم ترین انرژی در گسرته ی امواج الکرتومغناطیسی اند.

120( رادون، گازی تک امتی در گروه 18 است که مناد آن Rd است.

121( در ترکیب حاصل از واکنش یک مول گاز دو امتی که خاصیت رنگ بری و گندزدایی دارد، با یک مول از فلز موجود در 

دوره ی 4 و گروه 2، 2مول الکرتون مبادله می شود.

122( آرایش الکرتونی الیه ی آخر متام عنارص گروه های 1تا12، به زیرالیه ای ختم می شود که کمرتین L را دارد.

123( برای امتی که الیه ی 7 الکرتونی دارد، 42خط در طیف نرشی خطی قابل انتظار است.

2CaI ، کاتیون و آنیون هم الکرتون هستند. 3AlF برخالف 124( در

125( عمده ی عنارص سازنده ی سیاره مشرتی، نافلزات سبک جدول عنارصند.

126( الیه ی چهارم گنجایش 32e را دارد.

127( عنرصی که در گروه 15 و دوره ی 3 قرار دارد، می تواند یونی با آرایش گاز آرگون ایجاد کند.

1 در می آید.
1 p+ 128( اگر سبک ترین ایزوتوپ هیدروژن، 1e از دست بدهد به صورت

129( در یک الیه ی الکرتونی، رابطه ی n-l=0 قابل انتظار نیست.

130( نسبت تعداد کاتیون به آنیون در آلومینیوم سولفید با نسبت آنیون به کاتیون در منیزیم نیرتید، برابر است.

131( نخستین عنرصی که بعد مهبانگ پا به عرصه ی جهان گذاشت، بیشرتین فراوانی را در سیاره ی مشرتی داشت.

132( تعداد نوترون های رادیوایزوتوپ غیرساختگی اولین عنرص جدول تناوبی، برابر تعداد پروتون های تنها گاز نجیب 

موجود در دسته ی s است.

133( در تشکیل ترکیب آلومینیوم اکسید، بین آلومینیوم و اکسیژن، 6e مبادله می شود.

35 است. Br 38Sr ، نصف شامره عدد کوانتومی اصلی الیه ی ظرفیت اتم 4 هامنند Be 134( تعداد الکرتون ظرفیتی

 برای عنارص دسته ی d، یکان گروه برابر تعداد الکرتون الیه ظرفیت است.

135( برای عنارص دسته ی d، یکان شامره گروه برابر تعداد الکرتون های الیه ظرفیت است.

29Cu است. 136( تنها اتم دسته ی d از دوره ی 4 که الیه سوم آن پر است،

30 به تعداد الکرتون های موجود در آخرین الیه ی الکرتونی اش، برابر 6 است. Zn 137( نسبت تعداد الکرتون های ظرفیتی

138( شامر تک الکرتون های ظرفیتی عنرصی که با تشکیل یون +2 به آرایش گاز نجیب برسد، 2 است.

139( چهار اتم در جدول تناوبی، وجود دارد که تعداد الکرتون های زیرالیه ی 3d آن ها، 5برابر زیرالیه ی 4s شان باشد.

140( تفاوت عدد امتی فلز قلیایی دوره ی چهارم با عدد امتی هالوژن تناوب پنجم، برابر 34 است.

141( نسبت تعداد پیوند اشرتاکی هر مولکول آمونیاک به تعداد الکرتون های به اشرتاک گذاشته درهر مولکول گازی دوامتی 

که خاصیت رنگ بری دارد، برابر 1.5 است.



شیمی دهم، فصل 1

ی
ود

ص
مق

رت 
دک

ک 
سب

ه 
ی ب

یم
ش

33

142( تعداد الکرتون به منایش درآمده در ساختار الکرتون-نقطه ی اتم فلوئور، 3.5 برابر تعداد الکرتون های اشرتاکی در هر

مولکول HCl است.

143( اگر اختالف عدد امتی عنرصی با گاز نجیب قبل و بعد خود، به یک میزان باشد، عنرص مذکور متعلق به گروهی است 

که در مدل الکرتون-نقطه بیشرتین تعداد الکرتون منفرد را دارد.

144( حداکرث تعداد الکرتون اوربیتال های زیرالیه 4f، برابر 14eاست.

145( تقریبا 22درصد عنارص جدول دوره ای، ساختگی هستند.

146( نسبت تعداد نوترون به پروتون در پایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژن، برابر 4 است.

147( اولین عنارصی که پا به عرصه جهان گذاشتند، در دسته ی s قرار داشتند.

148( طول موج حاصل از طیف رنگی ایزوتوپ ها، یکسان است.

149( تنها عنرص گازی در میان 8 عنرص فراوان زمین، در دمای اتاق دوامتی است.

150( جرم امتی برخالف عدد جرمی می تواند یک عدد غیرصحیح بر حسب amu باشد.

 151( تعداد زیرالیه های الیه چهارم، برابر 4 است که 4f از همه ناپایدارتر است.
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کلید سواالت درست یا نادرست:
1(   ص                   33(  غ                        55( ص                    87(  غ                    119( غ                151( ص

2(   ص                   34( ص                        56( ص                   88(   غ                   120(  غ 

3(   غ                    35( ص                        57(  غ                    89(   غ                   121(  ص 

4(   غ                    36( غ                          58(  غ                    90( ص                   122(  ص               

5(   غ                    37( ص                        59( ص                    91(  غ                    123( غ          

6(   ص                  38(  ص                       60( ص                     92(  غ                    124( ص               

7(   ص                  39(  غ                         61( ص                    93( ص                    125( ص                 

8(   غ                   40( ص                         62( ص                    94( غ                      126( ص             

 9(  ص                   41( غ                          63( ص                    95( ص                    127( ص              

10( غ                    42( غ                          64( ص                    96( ص                    128( ص               

11(  غ                   43( غ                          65( غ                      97(  غ                    129(  ص                  

12( ص                  44( ص                         66( غ                      98( ص                   130( ص

13( غ                   45( ص                         67( ص                     99( ص                   131( ص

14(  غ                  46(  غ                          68( ص                    100( غ                   132( ص              

15( ص                  47( ص                         69( ص                   101(  ص                 133( ص

16( ص                  48(  غ                          70( ص                   102( ص                  134( ص

17( ص                  49(  غ                          71( ص                   103( غ                    135( غ

18( ص                  50(  غ                          72( ص                   104(  غ                   136( غ

19( ص                  51( ص                         73(  غ                    105(  غ                   137( ص

20(  غ                   52( غ                          74(  غ                    106( ص                   138( ص

21( ص                  53( غ                          75( ص                    107(  غ                   139( غ

22( غ                   54( ص                         76(  غ                     108( ص                  140( ص

23( غ                   55( ص                         77( ص                    109( ص                   141( ص

24( ص                  56( ص                         78( ص                   110(  غ                    142(  ص

25( ص                  57( غ                          79(  غ                  111( ص                    143( ص

26( غ                   58(  غ                          80( ص                   112(  غ                    144( غ

27( ص                  59( ص                         81( ص                   113(  غ                    145( ص

28( ص                  60( ص                         82( ص                   114( ص                    146( ص

29( ص                  61( ص                         83( ص                   115( ص                    147( ص

30( ص                  62( ص                         84( ص                   116(  غ                     148( ص

31( غ                   63( ص                          85( ص                   117(  غ                    149( ص

32( ص                  64( ص                         86(  غ                    118(  غ                    150( ص
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تست های طبقه بندی شده:

I( رابطه ی انیشتین: )13تست(
1()آزمون مدارس برتر(: برای آزادسازی 2.7 میلیون ژول انرژی طی یک واکنش هسته ای، چند میلی گرم ماده باید به طور 

کامل به انرژی تبدیل شود؟

43 10−× 53      ب( 10−× الف(

46 10−× 33          د( 10−× ج(

2()آزمون مدارس برتر(: دو ماده با جرم اولیه برابر، مقداری از جرم خود را بر اثر واکنش هسته ای، از دست می دهند. اگر 

اولی به نصف جرم اولیه خود و دومی به 25% جرم اولیه خود برسند، انرژی تولید شده حاصل از واکنش هسته ای ماده دوم 

چند برابر انرژی حاصل از واکنش هسته ای ماده اول است؟

1
2 4   ب(

3 الف(

 3
2 2       د(

3 ج(

11.08 ماده به انرژی تبدیل می شود، چند گرم از فلزی را ذوب  10 g−× 3( انرژی آزاد شده از واکنش هسته ای که در آن

خواهد کرد که برای هر یک گرم ذوب آن، 180J انرژی الزم است؟

85.4 10× 129.72     ب( 10× الف(

109.72 10× 105.4          د( 10× ج(

81.8 انرژی مرصف کند، برای تامین انرژی موردنیاز یک هفته ی این کارخانه،  10 Kg× 4( اگر یک کارخانه ی صنعتی روزانه

= رسعت نور( 83 10× چند گرم ماده طی یک واکنش هسته ای به انرژی تبدیل می شود؟ )

62 10−× 51.4   ب( 10−× الف(

21.4 10−× 32         د( 10−× ج(

56 هیدروژن به هلیم، چند کیلوگرم آهن ذوب  10 g−× 5( اگر برای ذوب شدن 1گرم آهن، 270J انرژی نیاز باشد، با تبدیل

می شود؟

42 10× 72    ب( 10× الف(

74 10× 84      د( 10× ج(

1 استفاده می کنیم  1 16
1 0 88 8H n O+ → 6( می خواهیم 100Kg آهن را ذوب کنیم. برای این کار از انرژی آزاد شده واکنش

41.2 گرم است. در این صورت چند گرم اتم اکسیژن تولید می شود؟ )انرژی الزم برای ذوب  10−× که کاهش جرم آن، برابر با

) 83 10 m
sC = × ,O=16 g/mol( )243 استJ ،کردن هر گرم آهن

57.2 10−× 23.6     ب( 10−× الف(

3.6 10× 53.6        د( 10−× ج(
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اتفاق بیفتد، باتولید32 گرم  41.4 10 g−× ، افت جرم به اندازه ی 1 1 16
1 0 88 8H n O+ → 7()تجربی98(: اگر در تبدیل هسته ای

) 83 10 m
sC = × ,O=16 g/mol( اکسیژن در یک ستاره، به تقریب چند کیلوژول انرژی آزاد می شود؟

  101.26 10× 71.26   ب( 10× الف(

102.52 10× 72.52      د( 10× ج(

8( در طی فرآیند هم جوشی هسته ای، هسته ی اتم های دو عنرص به جرم4و9گرم، به امتی سنگین تر به جرم 12.99گرم 

تبدیل می شود. اگر فرض کنیم به ازای سوخنت 18گرم کربن، 600KJ گرما آزاد شود، انرژی حاصل از واکنش هسته ای مورد 

)12g=1molC( نظر تقریبا از سوخنت چه تعداد اتم کربن حاصل می شود؟

 302.91 10× 291.62   ب( 10× الف(

299 10× 301.35      د( 10× ج(

9( نیم عمرA، برابر 8ساعت است. اگر 184گرم از این عنرص موجود باشد، بعد از گذشت یک شبانه روز، چند کیلوژول 

انرژی آزاد خواهد شد؟

 131.449 10× 126.3     ب( 10× الف(
101.449 10× 126.21        د( 10× ج(

10()ریاضی98(: اگر برای تبخیر هر گرم آب تقریبا به میزان 2300J انرژی الزم باشد، جهت تامین انرژی الزم برای بخار کردن 

100 تن آب طی یک واکنش هسته ای، حداقل به طور تقریبی، چند گرم ماده باید به انرژی تبدیل شود؟

  62.5 10−× 33.5   ب( 10−× الف(

2.5 32.5       د(  10−× ج(

63 از جرم ماده ی A به انرژی تبدیل شده است. از طریق این انرژی چند  10 Kg−× 11()قلمچی(: طی یک فرآیند هسته ای

تن یخ با دمای صفر درجه را می توان ذوب کرد؟ )برای ذوب کردن یخ 0 درجه، 337.5 ژول انرژی مرصف می شود(

الف(800  ب(800000  

ج(400      د(400000

12()قلمچی(: اگر در یک واکنش 0.0034 گرم ماده به انرژی تبدیل شود، مقدار انرژی آزاد شده، تقریبا چند کیلوگرم یخ را 

ذوب می کند؟ )برای ذوب کردن هر گرم یخ صفر درجه سلسیوس، 340 ژول انرژی نیاز است(

  89 10× 59     ب( 10× الف(

111.04 10× 141.04    د( 10× ج(

1 به انرژی، 18تن یخ دریاچه ای آب شود، هیدروژن استفاده شده تقریبا 
1H 13()قلمچی(: اگر با استفاده از تبدیل مقداری

چند اتم بوده است؟ )برای ذوب کردن هر گرم یخ صفر درجه سلسیوس، 320 ژول انرژی الزم است(

  191.92 10× 193.85   ب( 10× الف(

161.92 10× 163.85       د( 10× ج(
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II( ذرات زیرامتی: )17تست(
14()مدارس برتر(: در گونه تک متیA، تفاوت تعداد الکرتون و نوترون برابر 2واحد است؛ تفاوت نوترون و پروتون نیز برابر 

 A 0 است، اگر در این گونه نسبت تعداد الکرتون ها به مجموع پروتون و نوترون ها برابر 0.45 باشد، تعداد پروتون های

چند است؟ 

الف(10   ب(20

ج(30       د(40

، تفاوت نوترون و الکرتون، برابر 18 باشد، تعداد الکرتون های اتم X کدام است؟ 121X + 15( اگر در اتم 

الف(51   ب(52

ج(53       د(54

، چند  2X − ، 50واحد باشد، تعداد الکرتون ها در یون 3X − 16( اگر عدد جرمی X، 133باشد و تفاوت نوترون و الکرتون در

است؟

الف(42   ب(44

ج(43       د(40

، 33 باشد و تعداد الکرتون و نوترون آن با تعداد الکرتون و نوترون در 2X − 17()قلمچی(: اگر مجموع نوترون و پروتون در

، برابر باشد، عدد جرمی Y چند است؟ 3Y −

الف(30   ب(31

ج(33       د(32

2X چند الکرتون دارد؟ + n برابر 1.5 است. یون
p 18( عدد جرمی X، 140 است؛ نسبت

الف(52   ب(54

ج(56       د(58

39 در کدام مورد زیر شباهت دارند؟ 32 2 40 2
19 16 20, ,C B A+ − + 19( سه عنرص متفاوت

الف( شامر نوترون  ب( مجموع شامر نوترون و پروتون

ج( شامر الکرتون      د( مجموع شامر الکرتون و پروتون

، با عدد جرمی 47، تعداد نوترون ها 20% بیشرت از الکرتون ها باشد، این یون چند پروتون دارد؟ 3M + 20( اگر در یون

الف(20    ب(21

ج(23        د(22

3 باشد، تعداد نوترون های یون 2
2

m
m B − ، 3برابر تعداد ذرات خنثی یون 3 6

7
m
m A+ +
+ 21( اگر مجموع تعداد ذرات باردار یون 

3 کدام است؟ 3
2 2

m
m C+ +
−

الف(16   ب(18

ج(11       د(12
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22( کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

شامر نوترون ها در گونه ی .............. با ..............، در گونه ی ..................... برابر است.

86
37 Rb + 127 - مجموع شامر الکرتون ها و پروتون ها -

53I − 24                    ب( 2
12 Mg + +Na - شامر الکرتون ها - الف(

173
70Y b 59 - اختالف شامر نوترون و پروتون - 

26 Fe 12       د(
6C 3 - نسبت شامر نوترون ها به پروتون ها -

1H ج(

M چند الکرتون وجود دارد؟ − 140 ، شامر نوترون ها، 1.5برابر شامر پروتون هاست، در یون M 23( در اتم

الف(54        ب(56

ج(57            د(84

3A برابر باشد و نیز عدد جرمی A، برابر 54 باشد، عدد جرمی  + B با یون + 24( اگر تعداد نوترون و نیز تعداد الکرتون یون

B کدام است؟

الف(55      ب(56

ج(52          د(54

A ، پس از گرفنت 3e، تعداد الکرتون ها، نصف عدد جرمی شود، اختالف نوترون و پروتون 
Z E 25()قلمچی(: اگر در اتم فرضی

چقدر است؟

الف( 3      ب(6

ج(8           د(5

55M ، برابر 5 باشد، عدد امتی آن کدام است؟ و شامر الکرتون های بیرونی  26()قلمچی(: اگر تفاوت نوترون و پروتون در

3M کدام است؟ + ترین الیه ی

 الف(48-8   ب(8-46

ج(25-12      د(4-25

 X 34 ، تعداد الکرتون ها با هم و تعداد نوترون ها با هم برابر است. عدد جرمی 2 3,Y X− + 27()قلمچی(: در دو گونه ی

کدام است؟

الف(39      ب(37

ج(36          د(29

3X ، دارای m الکرتون و m+6 نوترون است، چند مورد از موارد زیر می توانند ایزوتوپ X باشند؟ − 28()قلمچی(: یون

الف(1       ب(2 

ج(3           د(4

2 6 2 2 2 3 2 6 2 3
3 3 3 3( F, E, D, C, B, A)m m m m m m

m m m m m m
+ + + +
− − − +
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X, برابر است و عدد جرمیX، 4واحد بیشرت از Y است.  Y+ − 29()قلمچی(: تعداد الکرتون های دو گونه ی باردار

کدام یک از مطالب زیر در مورد اتم های XوY صحیح است؟

آ( اختالف نوترون های آن ها، برابر 2 است.

ب( اختالف الکرتون های آن ها، برابر 2 است.

پ( قطعا تعداد الیه های اشغالی از الکرتون در آن ها یکسان است.

الف( آ                                 ب( ب و پ                                  ج( آ و ب                                  د( آ،ب،پ

13 باشد، تعداد کل نوترون  12
6 6, CC 37 باشد و کربن دارای ایزوتوپ های 35

17 17, ClCl 30()قلمچی(: اگر کلر در طبیعت حاوی

های سنگین ترین مولکول کربن ترتاکلرید به تقریب چند برابر تعداد نوترون های سبک ترین مولکول کربن ترتاکلرید است؟

الف(1.11       ب( 1.73

ج(1.55           د(1.91
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III( شامره ی گروه و دوره، ذرات زیرامتی و جدول دوره ای: )31تست(

122 ، تفاوت نوترون و الکرتون ها برابر با ثلث نوترون ها باشد، این عنرص با کدام عنرص  2X + 31()مدارس برتر(: اگر در یون

زیر هم گروه است؟

6C 16S         ب( الف(

7 N 30          د( Zn ج(

7 است با عنرص دوم گروه 17، کدام است؟ X و هم گروه با 20 A 32()مدارس برتر(: اختالف عدد امتی عنرصی که هم دوره با

الف(15           ب(16

ج(17               د(24

17 است، با عنرص سوم گروه 16 کدام است؟ X 30 و هم گروه با A 33( اختالف عدد امتی عنرصی که هم دوره با

الف(1            ب(10

ج(14              د(19

127 برابر 21 باشد، این عنرص متعلق به کدام دوره و گروه از جدول  2X − 34( اگر تفاوت تعداد نوترون و الکرتون در یون

تناوبی است؟

الف( دوره 5 - گروه8         ب( دوره6 - گروه8

ج( دوره5 - گروه6              د( دوره6 - گروه5

8 باشد و اختالف شامر پروتون و نوترون برابر 5 باشد، 
7 35()قلمچی(: اگر نسبت نوترون به الکرتون در اتم خنثی از عنرصی

خواص شیمیایی این عنرص با کدام گزینه شباهت دارد؟

34Se 53I         ب( الف(

6C 15             د( P ج(

2A ، عدد جرمی برابر با 40 و تعداد نوترون ها برابر با 21 باشد، این اتم هم دوره با عنرص .... و  + 36( اگر در یون فرضی

هم گروه با عنرص .... خواهد بود.

39 31Y Ge− 13       ب( 53Al I− الف(

48 14Cd Si− 3          د( 34Li Se− ج(

37( در کدام گزینه همه ی عنارص داده شده، در یک دوره از جدول تناوبی قرار دارند؟

23 18 29V Ar Cu− − 54                            ب( 37 49Xe Rb In− − الف(

11 3 7Na Li N− − 12                                  د( 19 16Mg K S− − ج(

 B برابر 16 باشد و عنرص ،Aمتعلق به دو تناوب پشت رسهم از جدول تناوبی هستند. اگر عدد امتی BوA 38( دو عنرص

46 باشد، عدد امتی عنرص B کدام است؟ Pd هم گروه با

الف(30          ب(28

ج(35              د(5
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39()ریاضی87(: اگر عدد جرمی عنرص M، برابر 106 و تفاوت تعداد نوترون هایش و پروتون هایش، برابر 14 باشد، عدد 

2M ، کدام اند؟ + امتی این عنرص و شامر الکرتون های بیرونی ترین زیرالیه یون

الف(48 و 8      ب(46 و 6 

ج(46 و 8          د(48 و 6

40()ریاضی96(: گازهای نجیب در کدام گروه جدول تناوبی قرار دارند؟ و تفاوت گاز نجیب دوره ی اول و دوره سوم کدام 

است؟

الف( 17 و 16   ب(17 و 18 

ج(18 و 17        د(18 و 16

2 است، در کدام گروه و کدام دوره قرار دارد؟ 34 4s p 41()ریاضی96(: عنرصی که آخرین الیه اشغالی اتم اش

الف(13 و 4     ب(13 و 5 

ج(15 و 4         د(15 و 3

42()تجربی خارج96(: فلزات واسطه در کدام گروه ها قرار دارند؟ وکوچکرتین عدد امتی ممکن برای این فلزات کدام است؟

الف( 3تا12 - 21   ب(3تا13 - 21 

ج(3تا12 - 22        د(3تا13 - 22

43()ریاضی96(: کدام مطلب درست است؟

الف( آخرین عنرص واسطه هر دوره در گروه 10 جای دارد.  

ب( نخستین عنرص گروه های 14تا18 در رشایط معمول گازاند.

ج( آخرین زیرالیه ی اشغال شده متام عنارص واسطه، دارای 2e است.               

د( در گروه 17 با افزایش عدد امتی، واکنش پذیری کمرت می شود.

 X و عدد امتی عنرص A از گروه 15 جدول، هم دوره باشد، شامره گروه عنرص X 32 با عنرص A 44()تجربی95(: اگر عنرص

کدام است؟

الف(13 - 31    ب(13 - 33 

ج(14 - 31        د(14 - 33

21s ختم شود، چند مورد از موارد زیر درست اند؟ 45()ریاضی95(: اگر آرایش الکرتونی گونه ای به

٭ این عنرص، تنها می تواند در دوره ی اول باشد.

٭ این عنرص، می تواند در گروه اول باشد.

٭ چنین گونه ای می تواند آنیون متصل به کاتیون های فلزات فعال باشد.

٭ این عنرص، می تواند گاز نجیب باشد.

الف(1                                      ب(2                                                ج(3                                          د(4

46()ریاضی خارج94(: عنرص واسطه ای که تعداد الکرتون های زیرالیه 3dبا4s آن برابر باشد، درکدام گروه جدول قرار دارد؟

الف(12        ب(3

ج(4              د(6
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28 هم گروه است؟ Ni 47()تجربی خارج93(: کدام عنرص با

46 Pd 42       ب( Mo الف(

56 Ba 48Cd           د( ج(

24Cr است، کدام می باشد؟ 51Sb و هم دوره با 48()تجربی90(: آرایش الکرتونی الیه ظرفیت عنرصی که هم گروه با

2 34 4s p 2   ب( 54 4s p الف(

2 55 5s p 2        د( 35 5s p ج(

49()ریاضی خارج90(: با توجه به شکل های زیر که آرایش الکرتونی چند گونه ی شیمیایی تک امتی را نشان می دهد، کدام 

بیان نادرست است؟

الف( A، امتی خنثی در گروه 16 است.           ب( B، کاتیون متعلق به عنرصی در دوره سوم است.

ج( C، آنیون عنرص متعلق به گروه 18 است.     د( D، اتم خنثای عنرصی است که در دوره دوم است.

50()تجربی خارج96(: با توجه به جدول روبرو که برشی از جدول تناوبی است،  چند مورد از موارد زیر درست اند؟ 

)B یک نافلز از گروه 17 جدول تناوبی است(

٭ E، شبه فلزی است که حاوی 4e در الیه ظرفیت است.       

٭ عنرصA با عنرصB، همواره ترکیب دوتایی قطبی می دهد که پیوند یونی دارند.

٭ AوD به صورت مولکول های دوامتی گازی در رشایط معمولی حضور دارند.          

٭ اتم Z با از دست دادن 4e به آرایش گاز نجیب دوره قبل از خود می رسد.

الف(1                                      ب(2                                                ج(3                                          د(4

51()تجربی95(: امتی که دارای n=4وl=3 است در کدام دوره و کدام دسته قرار دارد؟ ]ترکیبی با فصل اول یازدهم[

الف( 6 - النتانیدها       ب( 6 - اکتینیدها

 ج( 4 - اکتینیدها           د( 4 - النتایندها

52()تجربی خارج95(: عنارص AوXوDوZ به صورت پی در پی )از راست به چپ( در دوره ی چهارم جدول تناوبی قرار 

وACl بدهد، کدام مورد درست است؟ 2ACl دارند. اگر A با کلر دو ترکیب پایدار 

الف( Z، فلز واسطه ی دوره ی 4 است.                                         ب( X، فلزی دوظرفیتی و هم گروه 12Mg است.

ج( در باالترین الیه الکرتونی اشغال شده اتم 2e ،A وجود دارد.           د( آخرین e اتم D دارای n=4وl=1 است.

53()تجربی94(: با توجه به جدول زیر، کدام گزینه درست است؟

الف( خاصیت فلزی A در مقایسه با ZوD کمرت است.       

2CS دارد. 2D ، ساختاری مشابه  Z ب( مولکول

29Cu هم گروه است و در گروه 9B قرار دارد.            ج( عنرص X، با

24s است و زیرالیه 3d آن نیمه پر است. د( الیه آخر عنرص E به صورت
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54()تجربی خارج94(: کدام گزینه درست است؟

الف( اتم عنرص X، دو زیرالیه نیمه پر دارد که در الیه چهارم قرار دارند.           

AD,2 تشکیل می دهند. AE ب( EوD باA، ترکیب های یونی با فرمول

ج( D هامنند X، فاقد زیرالیه ای با n=4وl=1 است.            

د( اکسید A در برخی سنگ های طبیعی یافت می شود.

، 6واحد متفاوت باشد، عنرص A .... از  75 3A − 55()ریاضی خارج92(: اگر شامر الکرتون ها با شامر نوترون ها در یون پایدار

گروه ... در جدول تناوبی است و می تواند با کلر ترکیبی به فرمول .... تشکیل دهد.

5ACl 2ACl            ب( نافلزی - 15 - الف( شبه فلزی - 15 -

 3ACl 3ACl               د( نافلزی - 15 - ج( شبه فلزی - 15 -

56()تجربی خارج91(: اگر اتم عنرصی دارای 17e با l=1 باشد، آخرین زیرالیه اشغال شده ی آن، دارای ... الکرتون است و 

این عنرص در دوره ی ... و گروه ... جای دارند.

الف(5 - 4 - 17            ب(5 - 5 - 14

ج(7 - 5 - 14                د(7 - 4 - 17

207 برابر 45 باشد، عنرص M در کدام گروه  2M + 57()تجربی90(: اگر تفاوت شامر الکرتون ها و نوترون ها در یون تک امتی

و دوره جدول تناوبی جای دارد؟

الف(5 - 13               ب(6 - 14

ج(5 - 15                   د(6 - 16

58( اگر اتم عنرصی حاوی عدد جرمی برابر با 79 باشد و تعداد ذرات باردار هسته اش با تعداد ذرات زیرامتی فاقد بارش 9 

اختالف داشته باشد، شامره ی دوره و بار یون پایدار آن کدام است؟

الف( دوره چهارم - )+1(            ب( دوره ششم - )+1(

ج( دوره چهارم - )-1(                 د( دوره ششم - )-1(

] است، کدام عنرص جدول  ]10 Ne 3Y ، دارای آرایش − ] است و یون ] 53Ar d 2X دارای آرایش الکرتونی + 59()قلمچی(: یون

دوره ای با X هم ردیف و با Y هم گروه است؟

18 Ar 15            ب( P الف(

36 Kr 33As              د( ج(

14s باشد، آن گاه شامره گروه آن چند است؟ 60()قلمچی(: اگر آرایش الکرتونی آخرین الیه ی اتم خنثای عنرصی

الف( فقط گروه1                 ب( فقط گروه6

ج( گروه های 1و6و11            د( هیچ کدام
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61( با توجه به جدول داده های زیر، عنارص ... و ... متعلق به یک تناوب اند و عنرص ... متعلق به دسته ی d است و عنرص 

... بیشرتین تعداد الیه الکرتونی را نسبت به سایرین دارد.

الف(D - C - B -A                     ب(A - A - D - B                    یون← 

ج(C - D - B - A                        د(A - C - D - B           زیرالیه آخر←
62

D
p

+

22
C

p

+ 2

63
B

p

− 3

63
A

p

+
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IV( جرم امتی میانگین: )27تست(

17Cl ، دو ایزوتوپ دارد که یکی 20n و دیگری 18n دارند، اگرجرم امتی میانگین کلر، 35.5 باشد، تفاوت  62()مدارس برتر(:

درصد فراوانی دو ایزوتوپ کدام است؟

الف(25       ب(50

ج(37.5        د(75

63( چند مورد از موارد زیر صحیح هستند؟

11 باشد، جرم امتی میانگین B، 10.8 باشد، قطعا ایزوتوپ سنگین تر، پایدار تر است. 10,B B 5 دارای 2 ایزوتوپ B ٭ اگر

37 باشد و درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر، 75% باشد، جرم امتی میانگین کلر 36.5  35,Cl Cl ، دارای 2 ایزوتوپ 17Cl ٭ اگر

است.

2 باشد، در صورتی که 50% اتم های X، ایزوتوپ سبک تر باشند، جرم امتی میانگین  ,a aX X+ ٭ اگر X دارای 2 ایزوتوپ

حتام a+1 است.

80 ، پرتوزا هستند. 81
35 35,Y Y ٭ حتام هر دو ایزوتوپ

 الف(1مورد                                     ب( 2مورد                                  ج( 3مورد                               د( 4مورد

12 ، برابر  Mg 12 برابر 1 واحد است. اگر جرم امتی میانگین Mg 64()مدارس برتر(: اختالف تعداد نوترون های دو ایزوتوپ

24.3 باشد، تعداد نوترون های ایزوتوپ ناپایدارتر چند است؟

الف( 13           ب( 14

ج( 15               د( 12

65()قلمچی(: عنرص B، دارای 2 ایزوتوپ است که جرم یکی 38 و دیگری 40 است. درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر، 4برابر 

62g، 2AB باشد، جرم مولی میانگین A کدام است؟ ایزوتوپ سنگین تر است. اگر 0.5 مول

الف( 45.2        ب( 46.2

ج( 47.2            د( هیچ کدام

37 است. چگالی این گاز در رشایطی که حجم 
17Cl 35 و مابقی

17Cl 66()تجربی95(: یک مول گاز کلر شامل 20 درصد جرمی

مولی برابر 30L باشد، چند g/L است؟

الف( 1.22        ب( 1.32

ج( 1.19            د( 1.18

84A ،20 درصد باشد و جرم امتی  88 است. اگر درصد فراوانی 86 84, ,A A A 67()تجربی خارج95(: عنرص A دارای سه ایزوتوپ

میانگین A، 86.4 باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر چقدر است؟

الف(40 - 40         ب(20 - 60

ج(60 - 20             د(30 - 50
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چند amu است؟ 2 3A X 68()ریاضی خارج95(: با توجه به جدول زیر، جرم مولکولی ترکیب 

الف(190.4        ب(203.4

ج(205.4            د(213.6

69()ریاضی98(: عنرص X، دارای دو ایزوتوپ با جرم های 14amuو16amu است. اگر جرم امتی میانگین 14.2amu باشد، 

نسبت شامر اتم های ایزوتوپ سنگین به سبک چند است؟

الف(0.1           ب(0.9

1                 د(9
9 ج(

70( عنرصی دارای دو ایزوتوپ است. اختالف نوترون و پروتون در ایزوتوپ سبک تر آن، 8 است و در ایزوتوپ سنگین آن، 

نسبت نوترون به الکرتون برابر 1.375 است، اگر بدانیم یون +2 این عنرص 30e دارد و نیز نسبت فراوانی ایزوتوپ سنگین 

3 باشد، جرم امتی میانگین این اتم چند است؟
7 تر به سبک تر،

الف(74.9         ب(70.2

ج(71.1             د(73.2

2A است. اگر جرم امتی میانگین این عنرص، 20.4 باشد، ایزوتوپ 
n X+ A و بقیه آن به صورت

n X 71( 80% عنرصی به صورت

ناپایدارتر آن کدام است؟
23
n X 20        ب(

n X الف(
21
n X 22            د(

n X ج(

 16
7A Z= ، دارای 36e است. درصورتی که دریکی از ایزوتوپ های عنرصX با فراوانی 90%، رابطه ی X − 72()قلمچی(: یون

برقرار باشد و در ایزوتوپ دیگر اختالف نوترون و پروتون برابر 9 باشد، جرم امتی میانگین کدام است؟

الف(79.7         ب(79.2

ج(79.9             د(79.75

، امکان تشکیل چند اکسید  24 25Mg, Mg 18 با ایزوتوپ های 16,O O 73()قلمچی(: در واکنش مخلوطی از ایزوتوپ های

با جرم های مولی متفاوت وجود دارد؟نسبت جرم مولی سنگین ترین این اکسیدها به جرم مولی سبک ترین آن ها کدام 

است؟

الف(6 - 1.075        ب(4 - 1.025

ج(4 - 1.075            د(6 - 1.025

2A و به ازای  X 1A ، 2 ایزوتوپ X 3 است، چنانچه به ازای هر ایزوتوپ 2 1, ,A A AX X X 74( یک عنرص دارای سه ایزوتوپ

1A به تقریب چند است؟ X 3A موجود باشد، درصد فراوانی X 2A ، 2 ایزوتوپ X هر ایزوتوپ

الف(14        ب(57

ج(29            د(33



شیمی دهم، فصل 1

ی
ود

ص
مق

رت 
دک

ک 
سب

ه 
ی ب

یم
ش

47

34 ، در طبیعت دو ایزوتوپ پایدار دارد به صوری که به ازای هر ایزوتوپ سنگین تر سه ایزوتوپ سبک  X 75( عنرص فرضی

تر وجود دارد و در ایزوتوپ سبک تر، اختالف nوp برابر 10 است. اگر جرم امتی میانیگین، 79amu باشد، جرم امتی ایزوتوپ 

سنگین تر برحسب یکای جرم امتی کدام است؟)1n=1amuجرم=1pجرم(

الف(71        ب(75

ج(82            د(83

2 است، در صورتی که درصد فراوانی آن ها به ترتیب برابر 70و20و0 درصد  1
12 12 12, ,a a aX X X+ + 76( اتم X دارای سه ایزوتوپ

باشد، جرم امتی میانگین عنرصX،برابر 24.4 واحد جرمی است. در این صورت تعداد نوترون های ایزوتوپ سنگین تر، چندتا 

است؟

الف(12       ب(13

ج(14           د(15

دارای دو ایزوتوپ طبیعی است که تفاوت مجموع تعداد ذرات زیرامتی موجود در هسته ی آن ها برابر 1  23X 77( عنرص

3X از ایزوتوپ سبک تر، تفاوت تعداد nوeبرابر 7 وجرم امتی میانگین X، برابر 50.94amu باشد، درصد  + است، اگر در یون

فراوانی ایزوتوپ سبک تر کدام است؟

الف(6        ب(14

ج(38           د(44

88 است. اگر درصد فراوانی ایزوتوپی از آن که کمرتین تعداد نوترون را دارد،  86 84, ,A A A 78( عنرص A، دارای سه ایزوتوپ

20% باشد، جرم امتی میانگین 86.4 واحد باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

الف(20 - 60    ب(40 - 40

ج(50 - 30        د(60 - 20

18 موجود باشد و درصد فراوانی آن ها به ترتیب 78و10و  17 16, ,A A A 79( اگر در منونه ی فرضی از عنرص A، سه ایزوتوپ

12 درصد باشد، جرم امتی میانگین عنرص A کدام است؟

الف(16.27   ب(16.34

ج(17.27       د(17.34

 12amu 37 و کربن دارای دو ایزوتوپ با جرم امتیamu35وamu 80()ریاضی90(: کلر در طبیعت دارای دو ایزوتوپ با جرم

4CCl چند amu است؟ و13amu است. تفاوت جرم مولکولی سبک ترین و سنگین ترین مولکول

الف(6        ب(7

ج(8            د(9

81( اگر عنرص A دارای دو ایزوتوپ باشد و فراوانی ایزوتوپ سبک تر ثلث ایزوتوپ سنگین تر باشد و تفاوت جرم امتی در 

ایزوتوپ ها، برابر 2 واحد باشد، کدام گزاره درست است؟

3 واحد < ایزوتوپ سبک تر
2 2 واحد < ایزوتوپ سنگین تر                       ب(جرم امتی میانگین 

3 الف( جرم امتی میانگین 

1 واحد < ایزوتوپ سبک تر   
2 4 واحد < ایزوتوپ سبک تر                                د(جرم امتی میانگین

3 ج(جرم امتی میانگین
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12 دارای سه ایزوتوپ با شامر نوترون های 12و13و14 باشدو درصد فراوانی سبک  A 82()مدارس برتر(: اگر عنرص فرضی

ترین ایزوتوپ، ثلث مجموع درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر باشد و جرم امتی میانگین عنرصA، برابر 25.25 واحد جرمی 

باشد، نسبت درصد فراوانی سنگین ترین ایزوتوپ به سبک ترین کدام است؟

الف(1           ب(2

ج(0.5            د(1.5

83( عنرصی دارای دو ایزوتوپ است؛ اختالف تعداد nوp در ایزوتوپ ناپایدارتر آن 7واحد است. اگر در ایزوتوپ دیگر، 

شامر نوترون ها، 1.25 برابر تعداد پروتون ها باشد و یون +1 این اتم، حاوی 19e باشد، جرم امتی میانگین چند واحد جرم 

امتی است؟ )نسبت درصد فراوانی این دو ایزوتوپ 6به4 یا 4به6 است(

الف(45.8      ب(46.2

ج(45.7           د(اطالعات کافی نیست

84()ریاضی96(: کدام عبارت درست است؟

الف( بیشرت ایزوتوپ های شناخته شده عنارص، ناپایدارند.     

7 ، شامر الکرتون ها برابر شامر نوترون هاست.
3Li + ب( در یون

ج( بیشرت اتم های کلر را ایزوتوپ سنگین ترش تشکیل می دهد.     

12 باشد، جرم امتی آن 16amu است.
6C د( اگر جرم امتی عنرصی 2.33 برابر جرم اتم

 0.00054amu 85()ریاضی93(: اگر جرم پروتون 1840برابر الکرتون، جرم نوترون 1850برابر جرم الکرتون وجرم الکرتون برابر

) 241 1.66 10amu g−= × ( چند گرم خواهد بود؟ ) 3
1H در نظر گرفته شود، جرم تقریبی یک اتم تریتیم )

249.112 10−× 244.96     ب( 10−× الف(

229.815 10−× 224.34         د( 10−× ج(

18 با جرم امتی میانگین 36.8g/mol، دارای سه ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آن ها  X 86()تجربی خارج90(: عنرص

دارای 20n و فراوانی 20% و دیگری دارای 18n و فراوانی 70% است. شامر نوترون های ایزوتوپ سوم چند است؟

الف(21         ب(22

ج(23             د(24

13 یافت می شود. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین تر از  12,A A 87()قلمچی(: عنرص فرضی A در طبیعت به دو صورت

2برابر درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر، 10% بیشرت باشد، جرم امتی میانگین چند است؟ و هر 1g از ایزوتوپ سنگین تر، چه 

تعداد اتم دارد؟

224.63 10× 224.63     ب(12.3 - 10× الف(12.7 -

236.02 10× 236.02         د(12.3 - 10× ج(12.7 -
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3 باشد، چند مولکول آمونیاک با جرم مولی  2 1, ,H H H 15 و H دارای 14,N N 88()قلمچی(: اگر N دارای ایزوتوپ های

متفاوت، قابل انتظار است؟

الف(8     ب(7     

ج(18       د(17
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V(: مول )مقدمه ی استوکیومرتی(، جرم و تعداد: )39تست(

)Li=7,C=12 g/mol( 12 برابر است؟
6C 7 با تعداد اتم ها در چند گرم

3Li 89()مدارس برتر(: تعداد اتم ها در 35g از

الف(60            ب(30

ج(120              د(90

)O=16,S=32 g/mol( 3 برابر با چند گرم است؟SO 223.011 مولکول 10× 90( جرم مخلوطی از 0.8مول گاز اکسیژن و

الف(29.6         ب(28.8

ج(27.6             د(30.8

)N=14 g/mol( 70 گاز نیرتوژن در دمای اتاق، چند اتم یافت می شود؟g در )91

236.02 10× 233.01      ب( 10× الف(

226.02 10× 223.01           د( 10× ج(

)C=12,H=1,O=16 g/mol( 231.204 اتم کربن وجود دارد؟ 10× 92( در چند گرم اتانول،

الف(2.3            ب(1.2

ج(4.6                د(9.2

193.01 اتم دارد، جرم مولی آن چند گرم بر مول است؟ 10× 5mg )93 از عنرصی

الف(50             ب(75

ج(100               د(200

، 4برابر تعداد اتم های موجود در 2.5g عنرص تک امتی X است.  2CO 94()قلمچی(: تعداد مولکول های موجود در 8.8g از

)C=12,O=16 g/mol( کدام است؟ X جرم مولی

الف(48            ب(50

ج(56                د(100

)H=1,O=16 g/mol( کدام است؟ n ،3.01 مولکول آب وجود دارد 10n× 95( در 0.009mg آب،

الف(16            ب(17

ج(18                د(19

)H=1,N=14,O=16,Cu=64 g/mol( تعداد اتم ها در کدام گزینه بیشرت است؟ )96

الف(0.32g مس                                                                               ب(0.005mol اکسیژن

206.02 مولکول آب                                                        د(0.56g گاز نیرتوژن در دمای اتاق 10 mol× ج(

)H=1,C=12,O=16 g/mol( 231.204 اتم اکسیژن وجود دارد؟ 10× 97( در چند گرم اتانول،

الف(2.3         ب(4.6

ج(9.2             د( هیچکدام
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2XO است. جرم امتی X کدام  98( تعداد اتم ها در 2g گاز اکسیژن در دما و فشار اتاق برابر تعداد مولکول ها در 8g از

)O=16 g/mol( است؟

الف(16       ب(32

ج(64           د(8

 ,O=16 g/mol( 5.6 گاز کربن مونوکسید، برابر با تعداد مولکول ها در چند گرم متان است؟g تعداد مولکول ها در )99

)H=1,C=12

الف(1.6       ب(3.2

ج(4.8           د(3.7

)C=12,O=16 g/mol( است؟ O 11 از کربن دی اکسید حاوی چند اتمg )100

2
AN AN    ب( الف(

2 AN 3        د(
2

AN ج(

9 باشامر اتم های C در  8 4C H O 101()قلمچی(: شامر اتم های H در 10.8g از استیل سالیسیلیک اسید )ASA( با فرمول

)H=1,C=12,O=16 g/mol( چند گرم استیک اسید یا اتانوئیک اسید برابر است؟

الف(7.2      ب(12.4

ج(14.4        د(28.8

102()قلمچی(: تعداد اتم های H موجود در 3.2g متانول با تعداد اتم های موجود در چند گرم گاز اکسیژن برابر است؟ 

)H=1,C=12,O=16 g/mol(

الف(6.4     ب(3.2

ج(1.6         د(12.8

2 است؟  4H SO 2315.05 مولکول 10× ، چند برابر تعداد اتم های H در 2CO 103( تعداد اتم های در 220g از 

)C=12,O=16 g/mol(

1      ب(2
3 الف(

ج(0.5         د(3

104()قلمچی(: تعداد مولکول های موجود در 1.7g از آمونیاک، چند برابر تعداد اتم های موجود در 2.3g سدیم است؟

) 323, 17 g
molNa NH= = (

الف(4       ب(3

ج(2           د(1

مولکول آن برابر 0.2085g باشد، x کدام  206.02 10× xPCl داریم. اگر جرم  105()قلمچی(: ترکیبی از فسفر و کلر با فرمول

) 31, 35.5P Cl amu= = است؟)

الف(2       ب(3

ج(4           د(5
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12 و اتم Y تقریبا 
6C 12 است. جرم اتم Y، 1.5 برابر جرم امتی X است. تفاوت جرم امتی

6C 106( جرم اتم X، دو برابر جرم

چند گرم است؟

2459.7 10−× 2419.92         ب( 10−× الف(

2416.6 10−× 2439.84             د( 10−× ج(

107( اگر بدانیم جرم هر 1000ذره از یک ماده ی پالستیکی برابر 2g باشد، با یک ترازوی دیجیتالی با دقت 0.01g، حداقل 

چند ذره را می توان شامرش کرد؟

الف(2           ب(5

ج(10              د(4

 ,O=16,Fe=56 g/mol( 5.6 آهن، با تعداد اتم های موجود در چند گرم آب، برابر است؟g تعداد اتم های موجود در )108

)H=1

الف(0.6        ب(5.4

ج(1.8            د( هیچ کدام

)F=19,S=32 g/mol( کدام است؟ n .29.2 جرم داردg ، nSF 2212.04 مولکول 10× )109

الف(2          ب(4

ج(6              د(8

)Fe=56,Cu=64 g/mol( 4.8 فلز مس با شامر مول ها در چند گرم فلز روی برابر است؟g شامر مول ها در )110

الف(4.875   ب(4.645

ج(4.765       د(4.925

)Fe=56 ,Cu=64 g/mol( 0.64 مس است؟g 11.2 آهن چند برابر تعداد مول های موجود درg تعداد مول در )111

الف(0.05    ب(0.1

ج(10           د(20

112( جرم 0.1 مول پتاسیم هیدروکسید، با جرم چند مول سدیم هیدروکسید برابر است؟

)H=1,O=16,Na=23,K=39 g/mol(

الف(0.12    ب(0.14

ج(0.16        د(0.2

2H در یک منونه ی 144g آب  O 113( شامر مول های اتانول در یک منونه خالص 184g از آن، چند برابر شامر مول های 

)H=1,C=12,O=16 g/mol( خالص است؟

الف(0.4     ب(0.5

ج(0.6         د(0.8

)Fe=56 ,Cu=64 g/mol( 6.4 مس است؟g 2.8 آهن چندبرابرتعداد اتم های موجود درKg تعداد اتم های موجود در )114

الف(5       ب(50

ج(500       د(0.5
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)H=1,N=14,O=16 g/mol( حاوی چند مول اتم نیرتوژن است؟ ) 4 3NH NO 115( 51.7g آمونیوم نیرتات )

الف(0.645      ب(1.29

ج(6.45            د(12.9

)Fe=56 ,Cu=64 g/mol( تعداد اتم ها در کدام گزینه بیشرت است؟ :)116()قلمچی

216.02 اتم کربن 10× الف( 0.02مول Al                                                              ب(

ج( 5.6 گرم Fe                                                                    د( 0.32g مس

m برابر 5.4g است. نسبت nبهm کدام  nN O 223.01 مولکول از اکسیدی با فرمول عمومی 10× 117()تجربی95(: جرم

)N=14,O=16 g/mol( است؟

الف(1           ب(1.5

ج(2               د(2.5

118( جرم 0.6 مول عنرص 16.2g ،A است. اگر نسبت جرم مولی عنرص A به جرم مولی عنرص B، 0.675 باشد، شامر اتم ها 

در 4 گرم از B کدام است؟

238.91 10× 226.02      ب( 10× الف(

248.91 10× 246.02          د( 10× ج(

35 تشکیل شده است و جرم امتی میانگین آن 35.5  37,Cl Cl 119( اگر بدانیم که عنرص کلر در طبیعت از دو ایزوتوپ

است، یک منونه 7.1g از اتم کلر شامل چند ایزوتوپ سنگین تر کلر است؟

231.204 10× 223.01     ب( 10× الف(

229.03 10× 231.15         د( 10× ج(

nHClO برابر 20.1g باشد، n کدام است؟  231.204 عدد از مولکول های 10× 120( اگر جرم

)H=1,O=16,Cl=35.5 g/mol(

الف(2          ب(3

ج(4              د(1

121( آلیاژی از آهن و مس حاوی 30% وزنی از مس است. در این صورت نسبت تعداد اتم های آهن به تعداد اتم های مس 

)Fe=56 ,Cu=64 g/mol( در این آلیاژ کدام است؟

7
3 3        ب(

7 الف(

8
3 3            د(

8 ج(

122( تعداد اتم های موجود در 11.2g آهن، با تعداد اتم های موجود در چند گرم آب یکی است؟

) 2 18, 56 g
molH O Fe= = (

الف(1.2      ب(1.8

ج(3.6           د(7.2
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4 برابر است؟  2 2( )C H OH 4 با تعداد اتم های چند گرم 6C H 123( تعداد اتم های 135g از ترکیب

)H=1 ,C=12,O=16 g/mol(

الف(210     ب(21

ج(197.5      د( هیچکدام

124( اگر جرم پروتون 1840 برابر و جرم نوترون 1850 برابر جرم الکرتون و جرم الکرتون 0.0054amu باشد، جرم تقریبی 

) 241 1.66 10amu g−= × رادیوایزوتوپ طبیعی H کدام است؟ )

249.112 10−× 244.97       ب( 10−× الف(

229.8115 10−× 224.34            د( 10−× ج(

4nN سه برابر تعداد اتم های 0.64g گاز اکسیژن باشد، n کدام است؟  O 125( اگر تعداد اتم های 1.84g از

)N=14,O=16 g/mol(

الف(1        ب(2

ج(3            د(4

 221.505 10× 2112.04 مولکول از گاز کلر، 0.12 مول گاز گوگرد دی اکسید و مولکول 10× 126()قلمچی(: منونه ای شامل

)S=32,O=16,Cl=35.5 g/mol( اکسیژن، چند گرم جرم دارد؟

الف(9.5    ب(11.32

ج(9.9        د(10.92

)O=16,S=32,Al=27 g/mol( 684 آلومینیوم سولفات، چه تعداد اتم گوگرد دارد؟g )127

2340.7 10× 2336.12      ب( 10× الف(

224.07 10× 233.612           د( 10× ج(
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VI(: آرایش الکرتونی و مباحث مربوطه: )53تست(

13Al است. تعداد  64X تفاوت تعداد نوترون و الکرتون برابر با تعداد الکرتون های با l=1 در + 128()مدارس برتر(: در یون

الکرتون های الیه آخر اتم X و شامره ی گروه آن کدام است؟

الف(1e - گروه11        ب(11e - گروه11

ج(2e - گروه2              د(3e - گروه3

42 باشد، آرایش الکرتونی فرشده ی آن کدام است؟ 4
3 2

c a
d b
+
+

129( با توجه به جدول، اگر عدد امتی عنرصی

]           تعداد e الیه ظرفیت      تعداد الیه اشغال شده از e در حالت پایه ] 2 12 2He s p ]           ب( ] 22He s الف(

        a                                                 b                  [ ] 2 42 2He s p ]         د( ] 2 32 2He s p ج(

                c                                                 d                                                                                     

14 ، مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی همه ی زیرالیه های اشغال شده، چند برابر  X 130()قلمچی(: در اتم عنرص

تعداد الکرتون های بیرونی ترین زیرالیه است؟ 

الف(5.5        ب(6

ج(6.5            د(7

 l=1 در اولین امتی که از قاعده آفبا پیروی منی کند، چند برابر تعداد الکرتون های با n=4وl=0 131( تعداد الکرتون های با

در اولین اتم دوره ی 4 است که زیرالیه ی 4s آن حاوی الکرتون است، می باشد؟

1
6 1        ب(

12 الف(

1
13 1             د(

9 ج(

، تفاوت نوترون و الکرتون برابر 4 باشد، نسبت تعداد الکرتون با n=4 در X به تعداد  58 2X + 132()قلمچی(: اگردر یون

2X ، کدام است؟ + الکرتون های با l=2 در

1
4 4        ب(

3 الف(

2
3 2             د(

9 ج(

133()قلمچی(: در اتم عنرصA، تعداد نوترون ها از 2برابر تعداد پروتون ها 5واحد کمرتند و دومین زیرالیه ی الیه سوم این 

اتم با گرفنت 3e پر می شود. عدد جرمی این اتم چند است؟

الف(35       ب(45

ج(50           د(40

2X به کدام زیرالیه ختم می شود؟ − 63p ختم شود؛ آرایش الکرتونی 3X ، به + 134( اگر آرایش الکرتونی

1 23 / 4d s 2             ب( 23 / 4d s الف(

3                 د( هیچکدام 23 / 4d s ج(

19 K

8O
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است؟ 19 K 135()ریاضی98(:آرایش الکرتونی الیه آخر اتم کدام عنرص، مشابه آرایش الیه ظرفیت

21D 29    ب( A الف(

31Z 27       د( X ج(

136()تجربی97باتغییر(: چند مورد از موارد زیر در باالترین زیرالیه ی p با باالترین الیه اشغال شده خود، e ندارند؟

) 39 36 21 31 30 27, , , , ,G E M Z X A (

الف(2مورد   ب(3مورد

ج(4مورد       د(5مورد

،نصف تعداد زیرالیه ای با l=2 در کدام اتم  16 S 137()ریاضی97باتغییر(: شامر الکرتون های زیرالیه ای با l=1وn=3 در اتم 

است؟

26 Fe 24Cr   ب( الف(

31Ga 28       د( Ni ج(

138()تجربی خارج97(: مجموع شامر الکرتون های الیه ظرفیت اتم ها در فسفر تری کلرید با مجموع شامر الکرتون های 

الیه ظرفیت اتم ها در کدام یون، برابر است؟

الف( نیرتات   ب( سولفیت

ج(کربنات       د( بنزوات

79 ، برابر 10 باشد، در بیرونی ترین  3X − 139()ریاضی خارج97(: اگر تفاوت شامر الکرتون ها و نوترون ها در یون تک امتی

زیرالیه ی اتم آن ... الکرتون جای دارد و عدد امتی X، برابر ... است.

الف(3 - 31   ب(3 - 33

ج(5 - 31       د(5 - 33

63d ختم میشود. مجموع دو عدد کوانتومی اصلی و فرعی الکرتون های  3A به زیرالیه + 140()قلمچی(: آرایش الکرتونی

A ، حدودا چند برابر شامره ی گروه A است؟ + ظرفیت در یون

الف(4.13     ب(4.33

ج(2.66         د(2.75

141()قلمچی(:در اتم A، تعداد الکرتون های موجود در زیرالیه 4p، سه برابر الکرتون های موجود در زیرالیه ی 4s است و 

در اتم B تعداد الکرتون های موجود در زیرالیه 4d، پنج برابر تعداد الکرتون های موجود در زیرالیه ی 5s است. 

با این تفاسیر کدام مطلب درست است؟

الف( عدد امتی AوB به ترتیب 33و24 است.

ب( A یک گاز نجیب است و B از عنارص دسته ی sیاp دوره ی پنجم جدول دوره ای است.

ج( عنرص B، قطعا 10 الکرتون با l=0 دارد.

30Y باشد. یا 24 X د( عنرص B می تواند هم گروه یکی از عنارص 
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19 در یک دوره قرار دارد. اگر در عنرص  K 142( اتم عنرص X، در الیه ی ظرفیت خود، دارای 5e با عدد کوانتومی l=1 و با

X، اختالف nوp، 10واحد باشد، عدد جرمی آن کدام است؟

الف(35          ب(70

ج(80              د(65

 e 28 از مناد گاز نجیب ... استفاده می شود و در اتم نیکل تعداد ... الیه از Ni 143( برای نوشنت آرایش الکرتونی فرشده ی

اشغال شده و تعداد الکرتون های با عدد کوانتومی ...=l برابر تعداد الکرتون های با ...=l است.

2 - 0 - 4 - Ar)2 -2 - 1         ب - Ar)الف

1 - 2 - 4 - Ar)4 - 2 - 1            د - Ar)ج

144()تجربی خارج98(: اگر شکل زیر، برشی از اتم عنرص A باشد، چند مورد از مطالب زیر، درباره ی آن درست است؟ 

٭ A عنرص اصلی از گروه 15 است.        

٭ برخی از ترکیب های آن رنگی است.

٭ در باالترین عدد اکسایش خود، یون +7 می دهد.           

٭  سه زیرالیه از الیه سوم آن از الکرتون اشغال شده است.

الف(1 مورد                     ب(2 مورد                            ج(3 مورد                       د(0 مورد

103d ختم می شود؟ 145( آرایش الکرتونی کدام جفت یون ها به

3 2
31 29,Ga Cu+ + 2        ب(

28 29,Ni Cu+ + الف(

2 2
28 29,Ni Cu+ + 2            د(

30 29,Zn Cu+ + ج(

] است. چند مورد از موارد زیر درست است؟ ] 10 2 63 / 4 4Ar d s p 3M دارای آرایش الکرتونی + 146( یون

٭ سه الکرتون در آخرین الیه ی M وجود دارد.

٭ شامره گروه M دقیقا مانند 5B است.

٭ در آرایش الکرتونی M ، 10زیرالیه پر شده اند.           

٭ آخرین الکرتون عنرص M وارد زیرالیه ای می شود که l=2 دارد.

الف(1 مورد                             ب(2 مورد                                       ج(3 مورد                                د(4 مورد

147( آرایش الکرتونی اتم عنرص ... مشابه با ... بوده و تعداد الکرتون های آخرین زیرالیه ی آن، بیشرت از اتم عنرص ... است.

31 12 20, ,Ga Mg Ca 5                                 ب( 7 6, ,B N C الف(

17 34 8Cl, Se, O 10                                د( 35 9, ,Ne Br F ج(

148( اگر X اتم عنرصی باشد که دارای 15 الکرتون با n+l=6، چند مورد از موارد زیر درست اند؟

٭ هامنند همه ی گازهایی که الیه ظرفیت شان پر است، متعلق به دسته ی p است.

٭ این اتم در دوره ی 5 قرار دارد و 5 الکرتون ظرفیتی دارد.

٭ ترکیب یونی حاصل از آن با عنرصی از گروه دوم و دوره ی ششم جدول تناوبی، به صورت BaX است.

٭ هنگام تشکیل 1 مول ترکیب یونی حاصل از آن با عنرصخانه شامره ی 20 جدول دوره ای، 2مول الکرتون مبادله می شود.

الف(0 مورد                ب(1 مورد                    ج(2 مورد                    د(3 مورد
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63p ختم شوند، کدام عبارت در مورد این اتم ها درست  3 همگی به 2, , ,D C B A+ − − − 149( اگر آرایش الکرتونی ذرات

است؟

الف( AوD خواص شیمیایی مشابه دارند.                           ب( تعداد ذرات زیرامتی خارج هسته ای CباD برابر است.

ج( AوBوC در یک دوره از جدول تناوبی قرار دارند.             د( عدد امتی D از A بیشرت و از B کمرت است.

150()ریاضی خارج95(: در اتم کدام عنرص به ترتیب، شامر الکرتون های زیرالیه های 3dو3p برابر و در اتم کدام عنرص، 

شامر الکرتون های زیرالیه 3d، با شامر الکرتون های 4s برابر است؟

24 26,Cr Fe 22       ب( 26,Ti Fe الف(

22 24,Ti Cr 25         د( 24,Mn Cr ج(

در کدام مورد متفاوت اند؟ 53I 17Cl با آخرین الکرتون در اتم عنرص 151()ریاضی خارج95(: آخرین الکرتون در اتم

الف( عدد کوانتومی اصلی                                               ب( عدد کوانتومی فرعی

ج( نوع زیرالیه                                                               د( تعداد الکرتون موجود در زیرالیه

152()تجربی94(: در گروه های ... تا ... جدول تناوبی، در دوره ی 4، یون هایی که باالترین ظرفیت عنارص به وجود می 

آیند، آرایش الکرتونی مشابه گاز نجیب دوره سوم را دارند.

الف(1تا7         ب(1تا12

ج(11تا5            د(11تا7

153()تجربی خارج94(: کدام گزینه نادرست است؟

الف( برای فلزاتی که زیرالیه ی d آن ها درحال پر شدن است، الکرتون های nsوd)n-1(، الکرتون های ظرفیتی اند.    

ب( در آرایش الکرتونی عنارص خانه های 21تا30 جدول دوره ای عنارص، بی نظمی هایی از قاعده آفبا دیده می شود.

ج( عنارصی که در زیرالیه ی s ظرفیت خود، الکرتون دارند، همگی فلز و جامد اند.            

، 8e با l=0 دارد. 33As د( اتم عنرص

154()ریاضی93(: کدام گزینه درست است؟

الف( در اتم تیتانیم، تنها دو الکرتون دارای n=3وl=2 هستند.       

ب( در اتم ها الیه ها را از بیرون به درون توسط n، نام گذاری می کنند.

برابر است.             24Cr با تعداد الکرتون های الیه سوم اتم 30 Zn ج( شامر الکرتون های با l=2 در اتم

د( هر چهار خط طیف نرشی اتم هیدروژن، انتقال الکرتون بین متام الیه ها را نشان می دهد.

155()تجربی92(: کدام سه گونه ی شیمیایی، آرایش الکرتونی یکسانی دارند؟

4 2
14 15 16, P ,Si S− − − 55                                     ب( 54 53, ,Cs Xe I+ − الف(

3 2
27 28 29, ,Co Ni Cu+ + + 37                                      د( 19 11, ,Rb K Na+ + + ج(
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156()ریاضی92(: در کدام دو عنرص دو زیرالیه ی نیم پر در الیه ظرفیت وجود دارد؟

32 26Ge, Fe 28                                                         ب( 34,Ni Se الف(

42 24Mo, Cr 37                                              د( 33Rb, As ج(

157()تجربی خارج92(: عنرصی که در دوره ی چهارم از گروه هالوژن هاست )گروه17(، به ترتیب چند الکرتون با l=1 و 

چند الکرتون در آخرین زیرالیه ی اشغال شده ی خود دارد؟

الف(15 - 3          ب(15 - 5

ج(17 - 3              د(17 - 5

] مربوط به ... است که یک ... بوده و در گروه ... در جدول تناوبی  ] 8 2
18 3 4Ar d s 158()ریاضی خارج92(: آرایش الکرتونی

جای دارد.

2 - کاتیون عنرص واسطه - 12
29Cu + 28 - عنرص واسطه - 10           ب( Ni الف(

2 - کاتیون عنرص واسطه - 9
29Cu + 28 - عنرص واسطه - 11               د( Ni ج(

159()ریاضی خارج91(: آرایش الکرتونی کدام نادرست است، اما شامره ی دوره و گروه آن، درست بیان شده است؟

] - پنجم - 11 ] 10 1
24 : 4 5Cr Kr d s ] - چهارم - 6                  ب( ] 5 1

24 : 3 4Cr Ar d s الف(

] - چهارم - 16 ] 10 2 3
32 Ge : 4 4 4Ar d s p ] - پنجم - 17                د( ] 10 2 3

53 : 4 5 5I Kr d s p ج(

2 باشد، کدام مطلب در مورد X نادرست  64 4s p ، 3X − 160()ریاضی خارج90(: اگر آرایش الکرتونی الیه ی ظرفیت یون

است؟

الف( عدد امتی آن 33 است.                                  ب( عنرص اصلی فلزی از گروه 13 است.

ج( 5e در الیه ظرفیت خود دارد.                             د( در دوره ی چهارم و گروه 15 جدول جای دارد.

( یون +2 بدهد، کدام وضعیت پیش می آید؟ 28 Ni 161()ریاضی خارج96(: هر گاه اتم نیکل )

الف( بار هسته ی آن، افزایش می یابد.                   ب( دارای 11 زیرالیه ی پرشده می شود.

ج( شامر زیرالیه های نیم پر آن، ثابت می ماند.         د( الکرتونی با n=4وl=0 در آن یافت می شود.

162()ریاضی خارج96(: در باالترین الیه ی اشغال شده ی کدام یون گازی، 8e وجود دارد؟
2

22Ti + 33As           ب( + الف(
2

34Se − 2             د(
30 Zn + ج(

25 دارای کدام مجموعه از اعداد کوانتومی است؟ و در کدام زیرالیه قرار دارد؟ Mn 163()ریاضی95(: الکرتون 21م اتم

_ 3, 2d n l= = _           ب( 3, 2s n l= = الف(

_ 4, 3d n l= = _               د( 4, 3s n l= = ج(

164()ریاضی خارج95(: در کروم )II( نیرتیت، در باالترین الیه ی اشغال شده از اتم های موجود در فرمول شیمیایی، در 

) 7 8 24, ,N O Cr مجموع چند الکرتون وجود دارند؟ )

الف(28                 ب(30

ج(39                     د(40
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165()تجربی94(: تعداد الکرتون های زیرالیه دارای l=2 در کاتیون، در کدام دو ترکیب مشابه است؟

28 2 29 4( ) , ONi CN CuS 25                                          ب( 26 4, FePOMnO الف(

27 3 23 2 3,CoCl V O 24                                                  د( 2 3 22 3,Cr O TiCl ج(

64 به ترتیب از راست به چپ با آرایش الکرتونی کدام گونه یکسان بوده و  2
30 Zn + 166()ریاضی خارج94(: آرایش الکرتونی

شامر نوترون های آن با کدام گونه برابر است؟
63 2
29 32,Cu Ge+ + 59                                               ب( 2 2

27 32,Co Ge+ + الف(
63 2 3
29 31,Cu Ga+ + 59                                                    د( 2 3

27 31,Co Ga+ + ج(

167()ریاضی92(: الکرتونی با عدد های کوانتومی l=3وn=4 در کدام گزینه وجود دارد؟

الف( هالوژن دوره پنجم                                              ب( فلز واسطه دوره چهارم

57 La ج( گاز نجیب دوره پنجم                                               د(

( هم گروه است. کدام گزینه درباره ی آن، نادرست است؟ 6C ( هم دوره و با کربن ) 53I 168()تجربی93(: عنرص X با ید )

2 می دهد. ,XO XO الف( عدد امتی آن برابر 50 است.                                  ب( اکسیدهایی با فرمول

36 است. Kr ج( شامر الکرتون های sوp الیه ظرفیت آن برابر است.         د( یون پایدار +4 می دهد که مشابه آرایش

169()تجربی خارج91(: کدام آرایش را می توان هم به یک اتم خنثی،هم به یک کاتیون وهم به یک آنیون پایدار نسبت 

داد؟
2 2 31 2 2s s p 2                                                    ب( 2 61 2 2s s p الف(

2 2 6 2 6 10 21 2 2 3 3 3 4s s p s p d s 2                                                   د( 2 6 21 2 2 3s s p s ج(

 B دو برابر شامر الکرتون های این زیرالیه در اتم عنرص ،A 4 اتم عنرصs 170()ریاضی92(: اگر شامر الکرتون های زیرالیه

و شامر الکرتون های زیرالیه 3d اتم آن، نصف شامر الکرتون های این زیرالیه در اتم B باشد، AوB به ترتیب از راست به 

چپ، کدام دو عنرص در دوره ی چهارم جدول دوره اند؟

29 25,Cu Mn 29                                                     ب( 24,Cu Cr الف(

30 25,Zn Mn 30                                                         د( 24,Zn Cr ج(

، دارای 21 الکرتون است. اتم این عنرص چند الکرتون با عدد کوانتومی l=0 دارد؟ 3A + 171()قلمچی(: یون تک امتی

الف(7              ب(8

ج(9                  د(10

، درست است؟ 29Cu 172()قلمچی(: چند مورد در رابطه با آرایش الکرتونی

٭ در آن 17e با n=3 وجود دارد.         

٭ در آن 7 زیرالیه کامال از الکرتون پر شده اند.

٭ تعداد الکرتون ها در زیرالیه ای که بیشرتین l را دارد، برابر 10 است.             

٭ n+l بیرونی ترین زیرالیه ی آن برابر 4 است.

الف( 1                                  ب( 2                                      ج( 3                                       د( 4
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173( )قلمچی(: نسبت حداکرث تعداد الکرتون ها با  l یکسان در الیه سوم به حداکرث تعداد الکرتون هایی که در الیه دوم 

جای دارند، کدام است؟

الف(1           ب(1.25

ج(3.5             د(3

2 ، 6 الکرتون با n=3وl=1 داشته باشد،  3,A B+ + 174()قلمچی(: اگر در آرایش الکرتونی آخرین الیه ی یون های تک امتی

تفاوت عدد امتی این دو عنرص کدام است؟

الف(1           ب(5

ج(11             د(3

175( چند مورد از موارد زیر درست هستند؟

٭ به تعداد شامره ی هر الیه، در آن الیه، زیرالیه وجود دارد.

22n است. ٭ حداکرث ظرفیت الکرتونی هر الیه برابر

٭ حداکرث مقدار مجاز برای n-1( ،l( است.

٭ همه ی عنارصی که زیرالیه ی f آن ها در حال پر شدن است، در گروه سوم قرار دارند.

الف( 1 مورد                             ب( 2 مورد                                      ج( 3 مورد                             د( 4 مورد

176( چند مورد از موارد زیر نادرست اند؟

٭ از گروه 1تا12، تعداد الکرتون های الیه ظرفیت برابر شامره ی گروه و از گروه 13تا18، برابر یکان گروه است.

٭ شامره ی n برای زیرالیه ی dوf به ترتیب 1و2 واحد کمرت از s خواهد بود.

٭ As هامنند SiوGe شبه فلز است.

٭ همه ی گروه های اصلی به جز گروه 1و18 از تناوب دوم رشوع می شوند.

الف( 0 مورد                             ب( 1 مورد                                      ج( 2 مورد                             د( 4 مورد

177( چند مورد از موارد زیر درست هستند؟

٭ همواره عدد امتی فرد متعلق به گروه فرد و عدد امتی زوج، متعلق به گروه زوج است.

٭ در بین 8عنرص فراوان مشرتی، 3عنرص گاز نجیب اند.

٭ بین دمای یک ستاره و جرم عنارص ساخته شده در آن، رابطه مستقیم برقرار است.

الف( 1 مورد                             ب( 2 مورد                                      ج( 3 مورد                             د( 0 مورد

178()تجربی خارج97 با تغییر(: در چهارمین الیه الکرتون اتم عنرص ها ... مقدار برای عدد کوانتومی l وحداکرث ... الکرتون 

می تواند وجود داشته باشد و عنرصهایی که آخرین الکرتون آن ها در زیرالیه های مربوط به این الیه قرار می گیرند، در ... 

دوره مختلف جدول جای دارند.

الف(3 - 18 - دو                      ب(3 - 18 - سه

ج(4 - 32 - دو                          د(4 - 32 - سه

برابر 10 باشد، در بیرونی ترین  79 3X − 179()ریاضی خارج97(: اگر تفاوت شامر الکرتون ها و نوترون های یون تک امتی 

زیرالیه ی اتم آن ... الکرتون جای دارد و عدد امتی عنرص X برابر ... است.

الف( 3 - 31                           ب( 3 - 33                                        ج( 5 - 31                             د( 5 - 33
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180( اولین عنرص واسطه ای که با تشکیل یون به آرایش گاز نجیب می رسد، چند الکرتون دارد که در زیرالیه هایی قرار 

دارند که n+l < 2 دارند.

الف(15            ب(17

ج(21                د(19
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VII(: متفرقه ها و پخش وپال: )48تست(
181( برای انتقال الکرتون در اتم هیدروژن از n=5بهn=1 چند خط در طیف نرشی آن، انتظار می رود؟

الف(14           ب(12

ج(8                 د(10

100g )182 از رادیوایزوتوپ A که نیمه عمرش 2 سال است را در اختیار داریم، بعد از گذشت چند سال مقدار این ماده به 

12.5g می رسد؟

الف(8            ب(3

ج(5                د(6

183( کدام گزینه نادرست است؟

الف( مرگ یک ستاره می تواند با یک انفجار مهیب همراه نباشد.     

12 ، فراوانی سبک ترین ایزوتوپ، از همه بیشرت است. Mg ب( در بین ایزوتوپ های

12 ، بزرگرت از 1 است.          Mg n در کمیاب ترین ایزوتوپ
p ج( نسبت

د( در دما و فشار اتاق، 7 عنرص دو امتی گازی وجود دارد.

184()تجربی خارج97(: نام کدام ترکیب، درست بیان شده است؟

←2BaH باریم هیدروکسید 2Na دی سدیم اکسید                                                  ب( O← الف(

3 روی )II( نیرتات 2(NO )Zn← ←4SnCl قلع )IV( کلرید                                                       د( ج(

1H چند است؟ n در سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی
p 185()تجربی98(: نسبت شامر

الف(1            ب(2

ج(3                د(7

186()ریاضی خارج98(: با توجه به روند تشکیل عنارص در ستارگان، از به هم پیوسنت حداقل چند اتم از فراوان ترین 

، می تواند حاصل آید؟ 24
12 Mg ایزوتوپ He یک ایزوتوپ

الف(4            ب(6

ج(8                د(12

187()ریاضی خارج98(: طیف نرشی خطی کدام اتم در ناحیه مرئی، از خطوط بیشرتی تشکیل شده است؟ 

الف( هیلم                          ب( لیتیم                                 ج( نئون                                   د( هیدروژن

188( تعداد پیوندهای اشرتاکی در ترکیب ... کمرت از ترکیب ... بوده است و تعداد جفت الکرتون ناپیوندی ترکیب ... بیشرت 

از ترکیب ... است.

2 2 2 2H O Cl H O O− − − 2                                           ب( 4 3H O HCl CH NH− − − الف(

 3 2 4 2NF OF CCl N− − − 2                                                   د( 3 2H S PCl F HCl− − − ج(
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189( چند مورد از نام گذاری های زیر، نادرست اند؟

: آلومینیوم سولفید     3 2Al S : یون اکسید                                   2
2O − : یون باریم                                      Ba+

: کلسیم فسفید 3 2Ca P : یون اکسید                                   2O − : هیدرید                                           H +

الف( 3مورد                                ب( 4مورد                                       ج( 5مورد                                   د( 6مورد

190( چند مورد از موارد زیر نادرست اند؟

CaS، کلسیم سولفیت نام دارد. ، تری منیزیم دی نیرتوژن نام دارد.                          ٭  3 2Mg N ٭ 

، منیزیم نیرتیت نام دارد. 3 2Mg N ، روبیدیم سولفید نام دارد.                                      ٭  ReSe ٭ 

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                      ج( 3مورد                                    د( 4مورد

191()تجربی93(: عنرص A با عدد 38 به احتامل زیاد با عنرص X با عدد امتی ... واکنش داده و ترکیب ... با فرمول ... تشکیل 

می دهد.

 2AX 2A                                  ب(35 - یونی - X الف(35 - کواالنسی -

2A X 2AX                                       د(16 - یونی - ج(16 - کواالنسی -

 ... BوA 63 ختم شود، تفاوت عدد امتی عنارصp 2 به 2B ,A− + 192()ریاضی88(: اگر آرایش الکرتونی یون های تک امتی

است و این دو عنرص می توانند با هم یک ترکیب ... با فرمول ... دهند.

2AB الف(4 - یونی - AB                                             ب(0 - یونی -

AB - د(0 - کواالنسی                                            AB - ج(4 - کواالنسی

193( پیوند بین ذرات در کدام دو ماده متاما یونی است؟

2 2,CO BaCl الف( CaO,KCl                                                  ب(

2 3,BeF ICl 3                                                   د( 2,SO K S ج(

194()قلمچی(: چه تعداد از عبارت های زیر، جمله ی داده شده را به درستی کامل منی کند؟

» در ارتباط با ساختار اتم و رفتار آن می توان گفت ... «

٭ گازهای نجیب به صورت تک امتی اند و الیه ظرفیت آن ها همگی به صورت هشت تایی است.        

٭ هشت تایی شدن الیه ظرفیت و رسیدن به آرایش گاز نجیب مبنای میزان واکنش پذیری اتم هاست.

٭ برای توضیح رفتار اتم ها از مدل الکرتون-نقطه استفاده می شود که در آن الکرتون های آخرین زیرالیه پیرامون مناد 

شیمیایی اتم، نشان داده می شود.             

٭ اتم ها فقط از طریق از دست دادن یا گرفنت الکرتون به آرایش گاز نجیب می رسند.

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 4مورد
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195()قلمچی(: در رابطه با فراوان ترین عنرص موجود در سیاره ی زمین، چند مورد از موارد زیر صحیح اند؟

٭  از عنارص دسته ی d جدول دوره ای است.

٭ تعداد الکرتون های موجود در الیه ی سوم آن، برابر با شامره ی گروه گازهای نجیب است.

٭ آخرین زیرالیه ی آن l=0وn=4 دارد.

٭ با عنرصی که رنگ شعله ی آن سبز است، در یک دوره قرار دارد.

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 4مورد

 m nM F 196()قلمچی(: 0.2مول فلزM، در رشایط مناسب با گاز فلوئور در دما و فشار اتاق واکنش می دهد و ترکیب یونی

)1amu=nجرم=pکدام است؟ )جرم M ،را تولید می کند، اگر جرم ترکیب حاصل 15.6 باشد
39
19 K 7           ب(

3Li الف(
24
12 Mg 40              د(

20Ca ج(

2MX می دهد اگر شامر الکرتون های آنیون و کاتیون  197( نافلز X از دوره ی دوم جدول دوره ای با فلزM، ترکیب یونی

در ترکیب ذکر شده برابر باشد، اختالف عدد امتی XوM با تعداد الکرتون الیه ظرفیت کدام گزینه برابر است؟

11Na 12         ب( Mg الف(

9 F 5                 د( B ج(

1 است؟
1H 3 به

1H 3 ، چند برابر مجموع ذرات بنیادی باردار
1H 2 به

1H 198()قلمچی(: نسبت مجموع ذرات بنیادی

الف(2                 ب(0.375

ج(0.75                 د(4

199()قلمچی(: در آرایش الکرتونی عنرص X، زیرالیه ی دارای l=2 وجود ندارد و تعداد الکرتون های داری l=0، برابر 

 X مبادله می شود؟ و عنرص e 7تاست. اگر 1مول از دومین عنرص گروه 15 جدول دوره ای با آن واکنش دهد، چند مول

متعلق به کدام دوره و گروه از جدول دوره ای است؟

الف(3 - دوره5 - گروه1                   ب(2 - دوره5 - گروه13

ج(3 - دوره4 - گروه1                       د(2 - دوره4 - گروه1

3 به 12.5% مقدار اولیه 
1H ، 12 سال باشد، بعد از چند سال مقدار 1 گرم از 3

1H 200()قلمچی(: در صورتی که نیمه عمر

خود می رسد؟

الف(12               ب(36

ج(3                     د(48

7 چند 
3Li 201()قلمچی(: اگر جرم نوترون، تقریبا 1.0012 برابر پروتون باشد، تفاوت جرم نوترون ها و پروتون ها در اتم

) 241.673 10 g−× گرم است؟ )جرم هر پروتون:
241.681 10−× 241.54                        ب( 10−× الف(
241.222 10−× 241.733                           د( 10−× ج(
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202( اگر برای افزایش دمای 1Kg آب به اندازه ی 75 درجه سلسیوس، 315KJ انرژی مرصف شود و از واکنش هسته ای 

(، 18.8mg ماده به انرژی تبدیل شود، مقدار انرژی حاصل دمای چند کیلوگرم آب را 75  3
1H ( و تریتیم ) 2

1H دوتریم )

درجه کلوین افزایش می دهد؟
98.68 10× 65.36        ب( 10× الف(
95.36 10× 68.7              د( 10× ج(

203( کدام یک از موارد زیر درست است؟

الف( ماده می تواند به انرژی تبدیل شود ولی انرژی هیچ گاه به ماده تبدیل منی شود.      

4 به ترتیب 10و11 پروتون دارند ولی هر دو 10 الکرتون دارند. 3,NH NH+ ب(

ج( عنارص با عدد امتی بیشرت از 84، معروف به عنارص سنگین اند که همگی پرتوزا هستند.            

د( موارد ب و ج

204( کدام عبارات درست هستند؟

1H ، سبک ترین ایزوتوپ طبیعی آن است. a( پایدارترین رادیوایزوتوپ

n آن کمرت از 1.5 است.
p b( تکنسیم، اولین عنرص دست ساز برش در واکنشگاه است و نسبت

c( برای Tc در جدول دوره ای، جرم امتی میانگین نداریم.

d( معیار جرم امتی یک اتم، کربن با عدد جرمی 12 است.

c,b )د                                           d )ج                                         d,c )ب                                d,c,b )الف

205( کدام عبارت صحیح است؟

، جرم دارد.        12
6C 1 اتم

12 1 ، بیشرت از
1H الف( جرم ایزوتوپ

236.02 اتم نیست. 10× ب( یک گرم از هیچ عنرصی حاوی

ج( واحد جرم مولکولی و جرم مولی یکسان است.           

د( نور سفید خورشید تجزیه شده توسط منشور، برخالف رنگین کامن طیف پیوسته است.

206( کدام عبارت صحیح است؟

الف( انرژی الیه ها و تفاوت میان آن ها در اتم عنارص گوناگون، متفاوت است.       

ب( از روی تغییر رنگ شعله، می توان به وجود عنرص فلزی یا نافلزی پی برد.

ج( چهار زیرالیه وجود دارد که l+n=6 دارند.            

د( هر سه مورد صحیح اند.

207( چند مورد از موارد زیر درست اند؟

الف( متام عنارص گروه 13 جدول دوره ای به آرایش گاز نجیب قبل خود می رسند.       

ب( عنارص گروه 15و16و17 چه پیوند یونی دهند و چه کواالنسی، می توانند به آرایش گاز نجیب برسند.

، می تواند آرایش یک گاز نجیب، یک آنیون پایدار و یا یک کاتیون پایدار باشد.             21s ج( 

د( اگر در آرایش گونه ای 3d دیده شود ولی 4s نباشد، قطعا گونه ی مذکور یک کاتیون از دوره ی 4 جدول دوره ای است.

الف( 1مورد         ب( 2مورد            ج( 3مورد              د( 4مورد
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208( چند مورد از موارد زیر درست است؟

٭ فراوان ترین عنرص کل مشرتی و کمرتین عنرص در بین 8 عنرص فراوان مشرتی هامنند بیشرتین و کمرتین عنرص در بین 8 

عنرص فراوان زمین، یک جنس اند.

↑باشد، غده ی تیروئید سامل تر است. ٭ هر چه نقاط روشن، در تصویر برداری تیروئید

٭ نور خورشید برخالف طیف نرشی خطی، طیفی پیوسته است.

9 در آرایش گونه ای بر حسب آفبا وجود نخواهد داشت. 4,d d ٭ هیچ گاه،

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 4مورد

209( کدام گزینه منی تواند نادرست نباشد؟

الف( رضیب آخرین زیرالیه d، به عالوه یک برابر شامره ی دوره آن گونه است.             

ب( هر گونه ای که در ساختار الکرتون-نقطه اش، 2 نقطه منفرد باشد، می تواند یون -2یا+2 دهد.

1 است.               
0 n+ 1 و مناد نوترون به صورت

0e
− ج( مناد الکرتون به صورت

د( طول موج ایزوتوپ ها یکسان است.

210( کدام گزینه نادرست است؟

الف( هر ایزوتوپ هیدروژن که نیم عمر دارد، قطعا ناپایدار است.             

ب( نور، شکلی از انرژی است که به صورت موج، منترش می شود.

ج( طیف مرئی نور هامنند نور خورشید، پیوسته است.                

2 نبود. He + د( مدل امتی بور قادر به توجیه

211( کدام گزینه صحیح است؟

ختم شود، اتم X قطعا Al است.              33p 2X ، به − الف( اگر یون

هامنند Si از نافزات دسته ی p هستند. 34Se ب( 

ج( در دوره ی چهارم جدول دوره ای، تعداد الکرتون ظرفیتی 7 جفت عنرص برابر است.               

د( اگر امتی حاوی 10e با l=1 باشد، می تواند متعلق به دسته ی p نباشد.

 6.054g ،6.06 و مجموع جرم پروتون هاg ،12.2 کربن را وارد واکنش زیر کرده ایم. اگر مجموع جرم نوترون هاg )212

باشد، تغییرات انرژی در این واکنش چند ژول است؟
72.58 10× 127.74             ب( 10× الف(

 61.8 10× 125.4                   د( 10× ج(

122M هم مکان خواهند  ، تفاوت تعداد نوترون و الکرتون، ثلث تعداد نوترون ها باشد، ... و 122 2M + 213( اگر در یون

بود.
122
50 M 124                     ب(

50 M الف(
122
52 M 124                         د(

52 M ج(

1 1
12 1 06 6C p n→ +
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2 است، در صورتی که درصد فراوانی آن ها به ترتیب 70و20و10 باشد و  1
12 12 12, ,a a aX X X+ + 214( اتم X داری 3 ایزوتوپ

جرم امتی میانیگین عنرص X برابر 24.4 واحد جرم امتی باشد، تعداد نوترون های ایزوتوپ سنگین تر چند است؟

الف(12              ب(13

ج(14                   د(15

215( چند مورد از موارد زیر درست اند؟

93d ختم شود، تفاوت شامر نوترون ها و الکرتون ها در اتم A برابر 8 است. به 64 2A + ٭ اگر آرایش 

است. 29Cu + 2 هامنند
30 Zn + ٭ آرایش الکرتونی

30 است. Zn ٭ در جدول تناوبی عنارص، اتم اولین عنرصی که تعداد الکرتون های الیه ی سوم آن به 18 می رسد،

25 است. Mn + 43d ختم شود، آرایش الکرتونی الیه ظرفیت اتم A مشابه 2A به + ٭ اگر آرایش الکرتونی

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 4مورد

216( چند مورد از موارد زیر نادرست اند؟

3Li متفاوت است. + ٭ آرایش الکرتونی یون هیدرید با آرایش الکرتونی یون

٭ عنرصی که 65 پروتون دارد متعلق به دسته ی d جدول دوره ای است.

ختم شود و زیرالیه 3d آن نیمه پر باشد، بین آن و گاز نجیب هم دوره اش، 10 عنرص دیگر وجود دارد. 24s ٭ اگر اتم A به

2 است.
25 Mn + 3 ، مشابه آرایش این زیرالیه، در یون

27Co + ٭ آرایش الکرتونی زیرالیه ی 3d یون

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 4مورد

217( چند مورد از موارد زیر درست اند؟

14s ختم شود، الزاما تعداد الکرتون های ظرفیتش برابر 1 است. ٭ اگر آرایش الکرتونی امتی به

6C در سیاره ی زمین بیشرت از سیاره ی مشرتی است. ٭ درصد فراوانی نسبی عنرص

1H ، 3برابر تعداد نورتون های پایدارترین ایزوتوپ آن است. ٭ تعداد نوترون های سبک ترین ایزوتوپ ساختگی

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

218( چند مورد از موارد زیر درست اند؟

٭ زیرالیه ی p در الیه ی آخر اتم  همه عنارص واسطه ی دوره ی 4، خالی است.

5 ختم می شود، می تواند با بیشینه عدد اکسایش خود به آرایش گاز نجیب دوره ی قبل خود برسد. 23d / 4s ٭ امتی که به

٭ چگالی ایزوتوپ ها هامنند نقطه ی ذوب  و جوش شان، متفاوت است.

٭ به ازای تشکیل 2مول یون سدیم سولفید از سدیم و گوگرد، 2مول الکرتون تبادل می شود.

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 4مورد
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219( کدام گزینه درست است؟

18 کامال پر هستند.    Ar الف( متام زیرالیه هایی که n+l=3 دارند، در اتم

29Cu کامال پر هستند. ب( متام زیرالیه هایی که n+l=4 دارند، در

ج( متام زیرالیه هایی که n+l=5 دارند، مختص گونه های با بیش از 30e اند.      

د( نسبت تعداد زیرالیه هایی که n+l=2 دارند به تعداد زیرالیه هایی که n+l=1 دارند، برابر 2 است.

220( در میان طیف نرشی خطی عنارص زیر، خط رنگی که کوتاه ترین طول موج را دارد، درطیف نرشی کدام عنرصقرار 

دارد؟

الف( لیتیم                             ب( هیدروژن                                       ج( هلیم                                   د( نئون

221( اگر اتم عنرص M در چهارمین الیه ی الکرتونی خود دارای 2e باشد، چند مورد از موارد زیر، درباره ی آن درست اند؟

٭ کمرتین و بیشرتین عدد امتی که می توان به M نسبت داد، به ترتیب 20و30 است.

٭ اتم M می تواند فاقد الکرتون هایی با l=2 باشد.

٭ عنرص M می تواند در هر یک از گروه های 2تا12 جدول دوره ای قرار داشته باشد.

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

222( عنرص X دارای دو ایزوتوپ با جرم امتی میانگین 35.5 است که درصد فراوانی یکی 3 برابر دیگری است و ایزوتوپ 

سبک تر 35amu است؛ در صورت واکنش کامل هسته ای یک مول از هر کدام از این دو ایزوتوپ، اختالف انرژی تولیدی 

) 241 1.66 10amu g−= × چقدر است؟ )جرم هر مول pوn برابر 1g است و
111.8 10× 72.9          ب( 10−× الف(
112.9 10−× 141.8               د( 10× ج(

223( عنرصی که دارای 10e با l=1 است، در اثر ترکیب شدن با کدام عنرص زیر تعداد بیشرتی الکرتون مبادله می کند؟

s ب( هفتمین عنرص دسته                                             p الف( یازدهمین عنرص دسته

p ج( چهارمین عنرص دوره دوم                                                 د( هفتمین عنرص دسته

47 برابر درصد فراوانی ایزوتوپ سبکرت باشد، جرم 
3 3 ، اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین Li 224( در یک منونه طبیعی از

امتی میانگین Li، کدام است؟

الف(6.94                  ب(6.93

ج(6.99                      د(6.9

225()قلمچی(: اگرE,D,C,B,A )به ترتیب افزایش عدد امتی از AبهE( عنارص متوالی جدول دوره ای باشند، و C گاز نجیب 

دوره ی سوم باشد، کدام مطلب نادرست است؟

الف( DوE جزو دسته s هستند.                                              

ب( ترکیب یونی حاصل از EوB، به صورت EB است.

ج( اتم عنرص A در آخرین زیرالیه ی p ظرفیت خود 4e دارد.          

می دهند. 2AB د( AوB ترکیب کواالنسی به صورت



شیمی دهم، فصل 1

ی
ود

ص
مق

رت 
دک

ک 
سب

ه 
ی ب

یم
ش

70

226( چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

، حاوی 16e ظرفیتی است.      2
2CN − ٭ 

٭ یون یدید، با خود یون تکنسیم، اندازه مشابهی دارد.

]، 7e ظرفیتی دارد.  ]3CH −
٭ 

، 2برابر تعداد eهای موجود در زیرالیه l=2 آن است. 26 Fe ٭ تعداد eهای موجود در زیرالیه هایی با l=1 در 

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

227( اگر در آرایش الکرتون-نقطه ای عنرص X که در دوره ی سوم جدول تناوبی قرار دارد، بیشرتین شامر تک الکرتون دیده 

شود و عنرص Y در هامن تناوب با از دست دادن دو الکرتون به آرایش گاز نجیب پیش از خود برسد، چند مورد از موارد 

زیر، درباره ی این دو عنرص صحیح اند؟

2 است. 4,Y X+ − ٭ مناد یون پایدار این دو عنرص به صورت

12 هستند. Mg و Y هامن 6C ٭ X هامن

36 است. Kr ٭ شامر الکرتون ظرفیتی X، نصف این تعداد در

٭ شامر الکرتون منفرد در مدل الکرتون-نقطه ای عنرص X دو برابر شامر تک الکرتون های Y است.

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 4مورد

228( کدام گزینه درست است؟

، تفاوت تعداد nوe برابر 2 باشد، قطعا تعداد نوترون ها دوتا بیشرت از تعداد الکرتون هاست. 2X − الف( اگر در یون

ب( درصد فراوانی عنارص نافلزی در هر یک از سیارات زمین و مشرتی نسبت به عنارص فلزی، بیشرت است.

 ج( در یک کاتیون، همواره تعداد e>n است.

د( سیاره مشرتی، بیشرت حاوی عنارصی است که در زمین به صورت گازند.
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یک قدم تا 100 ]فراتر از معمول کنکور[: )76تست(                                      زمان: هروقت حس کردی شاخی!
229( تعداد مولکول های موجود در 8.8g کربن دی اکسید، 4برابر تعداد اتم های موجود در 2.5g عنرص تک امتی X می 

)C=12,O=16 g/mol( کدام است؟ X باشد. جرم مولی

الف(35         ب(25

ج(50             د(12.5

230( نیکل )دوره4 و گروه10( با جرم امتی میانگین 58.65 واحد دارای سه ایزوتوپ است. در ایزوتوپ سبک تر اختالف 

تعداد ذرات داخل هسته 2 واحد است. اختالف جرم دو ایزوتوپ دیگر به اندازه ی یک نوترون است. درصد فراوانی 

، در ایزوتوپ سنگین تر تفاوت نوترون و  2Ni + ایزوتوپ سنگین تر 20% فراوانی ایزوتوپ با جرم متوسط است و در یون 

الکرتون برابر 7 واحد است. درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر کدام است؟

الف(60         ب(70

ج(65             د(75

، تفاوت شامر نوترون و الکرتون، برابر 14 باشد، عنرص X به ترتیب، هم گروه و هم دوره  96 2X + 231( اگر در یون تک امتی

با کدام دو عنرص زیر است؟

53 24,I Cr 53                                                               ب( 25I Mn− الف( 

85 24,At Cr 85                                                                 د( 25,At Mn ج(

232( چند مورد از موارد زیر درست است؟

X ، تفاوت nوe برابر 2 است؛ بنابراین تعداد نوترون یکی بیشرت از پروتون است. − ٭ در

. A=2+2Z ،برابر باشند eوn اگر تعداد A
Z X − ٭ در

برابر است. 3
7 63 که تفاوت nوe برابر 7 است، نسبت تعداد الکرتون به مجموع پروتون و نوترون، 2X + ٭ در

، تفاوت تعداد nوe برابر 2 باشد، قطعا تعداد نوترون ها دوتا از الکرتون ها بیشرت است. 2X − ٭ اگر در یون

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 4مورد

233( در بین 36 عنرص اول جدول دوره ای تقریبا چند درصد عنارص زیرالیه هایشان، کامال پر نیست؟

الف(78%       ب(%50

ج(22%           د(%11

، 7.1g است. y کدام است ودر 213g از این ترکیب، چندگرم اکسیژن وجود دارد؟  4 yP O مولکول از 221.505 10× 234( جرم

)P=31,O=16 g/mol(

الف(10 - 100         ب(6 - 120

ج(10 - 120             د(6 - 100

، تعداد نوترون 20% بیشرت از تعداد الکرتون هاست. عدد امتی چقدر است؟ 47 3
Z M + 235( فرض کنید در یون

الف(20         ب(23

ج(21             د(22
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 4s 4، سه برابر تعداد الکرتون های موجود در زیرالیهp تعداد الکرتون های موجود در زیرالیه ،A 236()قلمچی(: در اتم

است و در اتم B تعداد الکرتون های موجود در زیرالیه 4d، پنج برابر تعداد الکرتون های موجود درزیرالیه 5s است. کدام 

مطلب در مورد AوB درست است؟ )ویژگی های ذکر شده مربوط به آخرین زیرالیه هر اتم است(

الف( تعداد پروتون AوB به ترتیب برابر 33و24 است.    

ب( A یک گاز کمیاب است و B از دسته ی sیاp دوره ی پنجم است.

ج( B قطعا 10e با l=0 دارد.        

30Y باشد. یا 24 X د( B می تواند هم گروه یکی از عنارص 

237()قلمچی(: عنرص X با عدد امتی25، دارای سه ایزوتوپ سبک، متوسط و سنگین به ترتیب با نسبت های فراوانی 1و2و3 

است. اگر جرم امتی میانگین این اتم 56.5 واحد جرمی باشد، جرم امتی ایزوتوپ های آن، کدام اند؟

الف(57 - 55 - 54                         ب(58 - 56 - 54

ج(58 - 56 - 55                             د(58 - 57 - 55

65 است، اگر جرم امتی میانگین مس 63.54amu باشد، در  63,Cu Cu 238()قلمچی(: فرض کنید مس دارای دو ایزوتوپ

65Cu وجود دارد؟ 0.001مول مس تقریبا چند اتم

201.63 10× 203          ب( 10× الف(

202.7 10× 206.57        د( 10× ج(

239()قلمچی(: در بین عنارص دوره ی چهارم جدول تناوبی، نسبت تعداد عنارصی که زیرالیه ی 3d آن ها کامال پر است به 

تعداد عنارصی که آخرین زیرالیه شان کامال پر است، چند است؟

الف(0.8                 ب(2

8
9 ج(1                       د(

410 مرتبه پیش تر از خورشید انرژی از خود گسیل کند و انرژی ای که  240()قلمچی(: اگر ستاره ای با چگالی باال، در حدود

2010 باشد، در مدت 30 روز با انرژی ستاره ی مذکور، چند تن یخ را می توان  KJ خورشید روزانه از خود گسیل می کند،

ذوب منود؟ )برای ذوب شدن 18g یخ، 6KJ انرژی نیاز است(

239 10× 209       ب( 10× الف(

199 10× 179           د( 10× ج(

241()قلمچی(: فرض کنید در واکنش هسته ای تولید یک مول هلیم از هیدروژن، حدود 0.0024g ماده به انرژی تبدیل 

شود، انرژی حاصل از واکنشی که 0.4g هلیم تولید کند، چند روز انرژی موردنیاز یک کارگاه ذوب آهن، با توان تولید یک 

و انرژی الزم برای تولید 1گرم آهن، 240 ژول است.( 2
2

2 174 , 10g m
mol sHe C=  تن آهن در روز را تامین می کند؟ ) 

الف(10روز           ب(100روز

ج(1000روز           د(3سال
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3X آن، اختالف تعداد الکرتون و نوترون ها در ایزوتوپ  + 242( عنرص X دارای دو ایزوتوپ در طبیعت است که در یون

)1(و)2( به ترتیب برابر 10و12 است. اگر جمع جربی عدد جرمی این دو ایزوتوپ برابر با 140 و جرم امتی میانگین عنرص 

X برابر 69.8 باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر، چند برابر درصد فراوانی ایزوتوپ دیگر است؟ و شامره ی گروه ترکیب 

مذکور چند است؟

الف(1.5 - گروه14     ب(0.66 - گروه13

ج(0.66 - گروه14       د(1.5 - گروه13

243( چند مورد از موارد زیر، در مورد آرایش الکرتونی عنارص صحیح هستند؟

29 از دوره ی پنجم نیز از قاعده ی آفبا پیروی ندارند. 24,Cu Cr ٭ هم گروه های عنارص

٭ نسبت تعداد عنارصی که در دوره ی چهارم هستند و همه ی زیرالیه هایشان پر است به تعداد عنارص این دوره که در 

آخرین الیه خود، 1eدارند، برابر 1 است.

٭ در دوره ی چهارم جدول دوره ای، تعداد عنارصی که در آخرین زیرالیه خود، 1e دارند، نصف تعداد عنارصی از این دوره 

است که 3d کامال پر شده دارند.

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

244( کدام یک از عبارات زیر درست هستند؟

a( زیرالیه ns همواره در الیه ظرفیت حضور دارد.

b( امکان ندارد که در جدول دوره ای دو عنرص متوالی در یک گروه باشند.

 c( در هر دوره از جدول تناوبی، تنها دو عنرص متعلق به دسته ی s وجود دارد.

d( عنارص دسته ی p، در دوره های 2تا7 جدول دوره ای قرار دارند و هر دوره 6عنرص دسته p دارد.

e( عنارص دسته ی d، در 4 ردیف 10تایی حصور دارند.

e,b,a )د                                    d,c,b )ج                                      e,d,c,a )ب                                 c,b,a )الف

245( کدام گزینه صحیح است؟

الف( عنرصی که تعداد الکرتون های زیرالیه 3dو4s در آن برابر است، در گروه 14 جدول دوره ای قرار دارد. 

34p است، متعلق به گروه 13 جدول دوره ای است. ب( عنرصی که آخرین زیرالیه ی آن

ج( آخرین عنرص واسطه در هر دوره در گروه 10 جای دارد.       

، در زیرالیه ی p باالترین الیه اشغال شده اتم خود، الکرتون ندارد. 31Ga 39Y و برخالف 30 هامنند Zn د(

246( کدام یک از موارد زیر درست است؟

الف( به ازای تشکیل 1مول آلومینیوم اکسید از یون اکسیژن و آلومینیوم، 6مول الکرتون مبادله می شود. 

2O یک یون تک امتی است. − هامنند 3N − ب( 

ج( در ترکیبات مولکولی فقط مولکول داریم.       

د( هیچ فلزی پیوند کواالنسی منی دهد.
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247()ترکیبی از کنکور های داخل و خارج ریاضی و تجربی98(: چند مورد از موارد زیر درست هستند؟

٭ نخستین عنرصی که در واکنشگاه هسته ای ساخته شد، را منی توان به مقدار زیاد تولید و انبار کرد.

٭ هر چه فاصله میان الیه های انتقال الکرتون در اتم برانگیخته هیدروژن، بیشرت باشد، طول موج نور بلندتر است.

٭ طیف نرشی خطی نئون در ناحیه مرئی از هلیم و لیتیم، شلوغ تر است.

٭ در سومین دوره جدول تناوبی، 18عنرص حضور دارند که از میان شان، 2عنرص گازند.

٭ در اتم عنارص دوره ی سوم جدول تناوبی، 3sو3p از الکرتون پر می شوند.

الف( 2مورد                                ب( 3مورد                                       ج( 4مورد                                   د( 5مورد

248( کدام گزینه درست است؟

الف( تنها کاتیون چند امتی موجود، حاوی 4پیوند در ساختار خود است.    

ب( هیچ فلزی قادر به تشکیل یون +4 نیست.

ج( تعداد الکرتون الیه ظرفیت دومین فلز واسطه ی جدول دوره ای، برابر 2 است.         

238 در مخلوط طبیعی در حدود 0.7% است.
92U د( درصد فراوانی

249( عنرص واسطه ی دوره ی چهارم که در گروه 10 قرار دارد، دارای سه ایزوتوپ با جرم امتی میانگین 58.65 واحد است. 

در ایزوتوپ سبک تر اختالف تعداد ذرات داخل هسته با یکدیگر برابر 2 است و اختالف جرم دو ایزوتوپ دیگر نیز به 

اندازه 1واحد نوترون است و در یون +2 ایزوتوپ سنگین تر، تفاوت تعداد نوترون والکرتون برابر 7 است. اگر درصد فراوانی 

ایزوتوپ سنگین تر 20% فراوانی ایزوتوپ با جرم متوسط باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر کدام است؟

الف(60          ب(70

ج(65              د(75

250( کدام گزینه ها صحیح هستند؟

a( در یک الیه ی الکرتونی رابطه n-l=0  میتواند برقرار باشد.    

، هم الکرتون و هم نوترون باشند، عدد جرمی X برابر 36 است. 34 2 3,Y X− + b( اگر دو گونه 

c( عمده عنارص سازنده مشرتی، نافلزات سبک جدول عنارص هستند.        

← سحابی← ستاره← عنارص سبک← عنارص سنگین   HeوH ←مهبانگ← ذرات زیرامتی )d

ترتیب تولید عنارص سنگین بعد از مهبانگ است.

c,b,a )د                                   d,c )ج                                       d,c,b )ب                              d,a )الف

251( چند مورد از موارد زیر درست هستند؟

٭ انرژی هامنند ماده در نگاه میکروسکوپی، گسسته اما در نگاه ماکروسکوپی پیوسته است. 

، 7زیرالیه ی کامال پر شده از الکرتون دارد. 29Cu ٭ اتم

٭ الکرتون در هر الیه ای هم که باشد، می تواند در همه ی نقاط اتم حارض باشد.

٭ با تعیین دقیق طول موج های نوارهای طیف نرشی خطی عنارص، می توان به تصویر دقیقی از آرایش آن ها رسید.

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 4مورد
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252()قلمچی(: اگر طی یک واکنش هسته ای تبدیل هلیم به انرژی، یک قطعه عظیم 90تنی یخ ذوب شود، تقریبا چند اتم 

)He=4 g/mol هلیم در این واکنش رشکت کرده اند؟ )برای ذوب هر گرم یخ، 320 ژول انرژی الزم است و

192.4 10× 162.4   ب( 10× الف(

194.8 10× 164.8       د( 10× ج(

253( کدام گزینه درست است؟

الف( دانشمندان به علت توجیه طیف نرشی خطی هیدروژن، ساختار الیه ای را برای عنرص ارائه کردند.  

ب( بیشرتین درصد فراوانی در میان ایزوتوپ های هیدروژن، مربوط به ایزوتوپی است که فاقد نوترون است.

ج( هیچ یک از عنارص دسته p، با تشکیل کاتیون، اوکتت منی شوند.      

د( جرم مولی گلوکز، 3.1برابر استیک اسید است.

1L دارند، در کدام مورد بیشرت است؟ ≥ 3n که دارند، به تعداد الکرتون هایی که ≥ 254( نسبت تعداد الکرتون هایی

20Ca 33As        ب( الف(

35 Br 17Cl             د( ج(

35 هم تناوب باشد، عنرص A چندمین عنرص گروه خود است و نسبت تعداد  X 255()قلمچی(: اگر عنرص A از گروه13، با

3A کدام است؟ + الکرتون های با n=4 در یون

الف( سومین - 0     ب( چهارمین - 0

1
17 1        د( چهارمین - 

8 ج( سومین - 

256( چند مورد از موارد زیر درست هستند؟

٭ تعداد نوترون های سبک ترین ایزوتوپ ساختگی فراوان ترین عنرص مشرتی، سه برابر تعداد نوترون های فراوان ترین 

ایزوتوپ آن است.

٭ تعداد اتم های موجود در یک مول یون برمید با تعداد اتم های یک مول یون سدیم، برابر است.

٭ در میان ایزوتوپ های Mg، ایزوتوپی که نسبت الکرتون به نوترون از همه بیشرت است، کم ترین فراوانی را دارد.

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

257()قلمچی(: در اتم فرضی X، که در دوره ی 4 جدول تناوبی قرار دارد، مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی هر 

الکرتون کوچک تر از 5 می باشد. کدام گزینه در مورد این عنرص همواره صحیح است؟

2XCl تولید می کند.        الف( عنرص X در واکنش با کلر در دما و فشار اتاق،

ب( تعداد الکرتون های با l=0 در آن برابر با تعداد الکرتون های با l=0 در اولین اتم ناقص قاعده ی آفبا است.

15 برابر است.       P ج( تعداد الکرتون های ظرفیتی آن با

د( تعداد الکرتون های یون پایدار آن برابر عدد امتی سومین گاز نجیب جدول دوره ای است.
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، تفاوت تعداد نوترون ها و نصف الکرتون ها، برابر 26 است و تعداد پروتون ها %80  2 6 4x M− + 258()قلمچی(: در گونه 

نوترون هاست. X برابر چند است؟

الف(36         ب(44

ج(39             د(29

259()قلمچی(: اگر مجموع عدد کوانتومی اصلی الکرتون های ظرفیتی عنارص واسطه ی AوB به ترتیب برابر با 23و19 

باشد، نسبت شامر الکرتون های ظرفیتی عنرص AبهB تقریبا کدام است؟

الف(1.14      ب(1.17

ج(1.67          د(1.23

260( چند مورد از موارد زیر درست اند؟

٭ متام عنارص دوره ی چهارم که عدد امتی آن ها زوج است، تعداد الکرتون های زیرالیه ی 3d آن ها زوج است.

، برابر با تعداد زیرالیه های اشغال شده ی آن است. 35 X ٭ تعداد الکرتون های ظرفیت عنرص

 n=2 بیش از 1.5 برابر تعداد الکرتون های دارای ،n=3 ٭ در 6 عنرص واسطه ی دوره ی چهارم، تعداد الکرتون های دارای

است.

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

261( چند مورد از موارد زیر درست هستند؟

٭ در یک منونه ی 1g از مولکول هیدروژن در رشایط معمولی اتاق، تعداد های هیدروژن، به تقریب برابر عدد آووگادرو 

)H=1 g/mol( .است

٭ برای اندازه گیری جرم اتم ها، با دقت زیاد، هیچ دستگاهی وجود ندارد.

، مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی همه ی زیرالیه های حاوی الکرتون، 6برابر تعداد الکرتون  14 X ٭ در اتم عنرص

های بیرونی ترین زیرالیه ی آن است.

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

35 باشد و تفاوت تعداد الکرتون ها  B − ، نصف این تفاوت در 3
25 X + 262()قلمچی(: اگر تفاوت تعداد نوترون و پروتون در

در این دو یون، یکی کمرت از تفاوت تعداد نوترون ها در دو گونه AوB باشد، مجموع تعداد نوترون های AوB کدام است؟ 

الف(60         ب(65

ج(70             د(75  

263( چند مورد از موارد زیر درست هستند؟

 A الکرتون های الیه های الیه ی ظرفیت اتم lوn باشد، مجموع 
..

.
. ., :B A ٭ اگر آرایش الکرتون-نقطه ای AوB به صورت

31Ga یون +3 می دهد. برابر 2 است و عنرص B هامنند

٭ تغییر شعاع تبدیل یون سدیم به یون پایدارش از تغییر شعاع تبدیل کلر به یون پایدارش، بیشرت است.

٭ انحراف نور زرد نسبت به سبز، پس از عبور نور خورشید از منشور، کم تر است.

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد
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، تعداد الکرتون های دارای n+l=4 با تعداد الکرتون های دارای n+l=5 برابر  2M + 264( اگر در آرایش الکرتونی کاتیون

باشند، M کدام عنرص است؟

الف( عنرص واسطه ی گروه 11 از دوره ی 4                          ب( عنرص واسطه ی دوره ی 4 که فقط یون +2 می دهد.

ج( عنرص واسطه ی دوره ی 4 که متعلق به گروه 8 است          د( عنرص قلیایی خاکی )گروه2( از دوره 4

14s ختم شود، چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟ 3X به + 265()قلمچی(: اگر آرایش الکرتونی یون

٭ در آرایش الکرتونی عنرص X، در بین زیرالیه ای که دارای الکرتون هستند، در دو زیرالیه مجموع دو عدد کوانتومی اصلی 

و فرعی برابر 5 است.

٭ در آرایش الکرتونی عنرص X، 5 زیرالیه ی دو الکرتونی وجود داشته و مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکرتون های 

آخرین زیرالیه برابر 10 است.

٭ عنرص X در حالت طبیعی متایل به تشکیل یون ندارد و با اشرتاک الکرتون، اوکتت می شود.

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

52p است، کدام مورد  ،D و عنرص ، 63d ،C و کاتیون ، 63p ،B 266()قلمچی(: با توجه به این که آخرین زیرالیه ی کاتیون

نادرست است؟

الف( عنرصC، متعلق به دوره ی 3 جدول است.            ب( دو عنرص BوD قادر به تشکیل ترکیب یونی اند.

ج( C، می تواند کاتیون دسته ی d باشد.                       د( BوC متعلق به یک دوره اند و بیرونی ترین الکرتون های  

                                                                                عنارص آن ها در الیه 4 قرار دارد.

267()قلمچی(: در کدام گزینه، آرایش الکرتونی کاتیون هر دو ترکیب به آرایش الکرتونی اتم دومین گاز نجیب و آرایش 

الکرتونی آنیون هر دو ترکیب به آرایش الکرتونی سومین گاز نجیب می رسد؟

2 2,CaLi O I 3                                              ب( 2,K N MgCl الف(

2 ,Na S MgO MgS,                                                    د( NaCl ج(

268( کدام گزینه نادرست است؟

الف( اتم عنرصی که 13e با n+l=5 دارد، دارای 5e در الیه ظرفیت است.     

12 است.
6C 1 اتم

12 ، 4amu است بدین معنی که 4 برابر 4
2 He ب( جرم امتی

4MnSO تعداد الکرتون برابری در زیرالیه 3d حضور دارد.        ج( در آرایش الکرتونی کاتیون در FeO و 

د( طیف نرشی خطی ایزوتوپ های هیدروژن متفاوت است.

269()سنجش(: چند مورد از موارد زیر درست است؟

٭ فراوان ترین عنرص نافلزی در کل زمین، چهارمین عنرص فراوان در مشرتی است.

٭ نسبت عنارص دسته ی p جدول در سیاره ی مشرتی، دو برابر شامر عنارص دسته ی d جدول در بین 8 عنرص فراوان زمین 

است.

٭ فراوان ترین عنرص مشرتی جزو 8 عنرص فراوان زمین نیست.

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 0مورد
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270()سنجش(: کدام گزینه درست است؟

الف( با افزایش گلوکز حاوی یون پرتوزا در توده ی رسطانی، امکان تصویر برداری از بافت رسطانی فراهم می شود.

ب( شامر الکرتون ظرفیتی 6جفت عنرص در دوره چهارم جدول دوره ای برابر است.

4 است.       
1H ج( سومین رادیوایزوتوپ فراوان هیدروژن،

35.5 توسط دید انسان، قابل رویت است. 10 cm−× د( طول موج

271()گزینه2(: در دوره ی چهارم جدول دوره ای، نسبت شامر عنارصی که در میان الیه های الکرتونی اشغال شده ی آن ها 

تنها دوالیه ی الکرتونی کامال پر وجود دارد به شامر عنارصی که دارای سه الیه ی الکرتونی پر شده هستند، کدام است؟

11
7 الف(0              ب(

ج(1.25              د(5

272()قلمچی با تغییر(: چند مورد از موارد زیر در مورد کیهان و عنارص موجود در آن درست اند؟

٭ ناهمگونی توزیع عنارص در جهان هستی، به توضیح نحوه ی پیدایش عنارص، کمک کرد.

٭ ستاره ها بعد از سحابی به وجود آمدند و عنارص سنگین، بعد از عنارص سبک تر حاصل شدند.

٭ اختالف جرم نوترون و پروتون، بیش از دو برابر جرم الکرتون است.

، است. 40
20Ca ، تقریبا ده برابر تعداد پروتون های 12g از 200

80 Hg ٭ تعداد نوترون های 100g از

٭ نخستین عنرص ساختگی، اندازه مشابهی با یون هالوژن دوره 5 دارد و در تصویر برداری پزشکی کاربرد دارد.

٭ رنگ شعله ی فلزهایی که در یک گروه از جدول قرار دارند، یکسان است.

الف( 4مورد                                ب( 5مورد                                       ج( 6مورد                                   د( 3مورد

31.2 اتفاق بیفتد، با  10 g−× ، کاهش جرم به اندازه ی 9 4 12 1
4 2 6 0Be He C n+ → + 273()قلمچی(: اگر در واکنش هسته ای

) 812 ,c 3 10g m
mol sC = = × تولید 2.4g کربن در این واکنش، به تقریب چند کیلوژول انرژی آزاد می گردد؟ )

71.08 10× 72.16           ب( 10× الف(

101.08 10× 102.16            د( 10× ج(

برابر است؟  2 5N O ، با تعداد اتم های اکسیژن چند گرم 2 6C H 274()قلمچی(: تعداد اتم های هیدروژن 1.25 مول

)H=1,C=12 ,O=16,N=14 g/mol(

الف(162                     ب(216

ج(156                          د(226

275( چند مورد از موارد زیر منی توانند نادرست نباشند؟

٭ برخالف اتم ها، می توانیم جرم مولکول ها را با ترازوهای دقیق اندازه بگیریم.

٭ در گسرته ی مرئی نور خورشید، تنها 7 طول موج متفاوت مشاهده می شود.

٭ امکان ندارد منونه ی طبیعی عنرصی، فاقد ایزوتوپ ناپایدار و پرتوزا باشد.

٭ دانشمندان به کمک طیف سنج جرمی از نور حاصل از ستاره، دما و نوع عنارص سازنده ی آن را شناسایی می کنند.

٭ دانشمندان به کمک دستگاه طیف سنج جرمی، جرم اتم ها را به دقت اندازه می گیرند. 
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٭ 0.16مول آب و 0.18 مول از ساده ترین آلکان، دارای جرم برابری اند. 

الف( 2مورد                                ب( 3مورد                                       ج( 4مورد                                   د( 5مورد

33.1g است. 75% جرم 
cm 276()قلمچی(: یک بشکه دارای شعاع قاعده ی 2cm و ارتفاع 3cm است. چگالی این بشکه برابر

54 به ترتیب برابر 90% و 10% باشد، در  56
26 26,Fe Fe این استوانه، حاوی آهن است. اگر درمیان ایزوتوپ های آهن، فراوانی

π را برابر 3 در نظر بگیرید( قسمت آهنی این استوانه چند نوترون یافت می شود؟ )عدد

44.7 AN 45         ب( AN الف(

59.6 AN 60            د( AN ج(

11 باشد و نسبت شامر نوترون ها در ایزوتوپ  10,A A 277()قلمچی(: اگر عنرص A در طبیعت حاوی دو ایزوتوپ پایدار

1 باشد، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
3 سبک تر به تعداد ذرات بنیادی آن در حالت خنثی

الف( عنرص A در خانه ی شامره 4 جدول دوره ای قرار دارد.        

ب( تعداد nوp در ایزوتوپ سنگین تر برابر است.

ج( عنرص A در گروه 13 و دوره دوم جدول دوره ای قرار دارد.            

د( مجموع ذرات باردار ایزوتوپ سنگین تر این عنرص یکی بیشرت از مجموع ذرات باردار ایزوتوپ سبک تر آن است.

278()قلمچی(: چند مورد از اطالعات داده شده، جمله ی زیر را به درستی تکمیل نخواهد کرد؟

» در آرایش الکرتونی ... تعداد ... الکرتون با ... وجود دارد« 

                                                      2
220, 4 2l n B += = − − )b                                         260 8l A= − − )a

                                                             353 8n l E+ = − − )d                                      3
153 8n D −= − − )c

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 0مورد

279( چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟

٭ همه عنارص اصلی که دارای 2e طرفیتی هستند، در گروه دوم قرار دارند.

33d ختم شود، اتم X حاوی 4e با n=3وl=2 است. 3X به + ٭ اگر آرایش الکرتونی یون

8e ، 29Cu در زیرالیه هایی با n+l=4 قرار دارند. ٭ در اتم

٭ در ترکیب یونی KBr، کاتیون و آنیون هر دو به آرایش گاز نجیب رسیده اند.

1 جرم کل اتم است.
4000 4 ، جرم الکرتون ها تقریبا

2 He ٭ در اتم

الف( 2مورد                                ب( 3مورد                                       ج( 4مورد                                   د( 5مورد

280( اگرمتام الکرتون های اتم عنرصX از دوره ی چهارم جدول تناوبی دارای مجموع دوعدد کوانتومی اصلی و فرعی 

کوچکرت از 5 باشند، چند مورد از موارد زیر در مورد اتم این عنرص، درست است؟

٭ شامر الکرتون ها در زیرالیه هایی با n+l=4 با شامر الکرتون های موجود در زیرالیه هایی با n+l=3 مساوی است.

35 در یک دوره جدول تناوبی قرار دارد. Br ٭ این عنرص در دسته ی s بوده و با
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، قطعا    30 Zn ٭ اختالف تعداد الکرتون های موجود در زیرالیه هایی با l=0 در این عنرص با این تعداد الکرتون در اتم عنرص

0یا1 است.

٭ در ترکیب یونی حاصل از کاتیون این اتم با آنیون اتم Se، هر دو به آرایش یک گاز نجیب می رسند.

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

281( چند مورد از موارد زیر درست هستند؟

٭ در بین 8 عنرص فراوان زمین، هر سه نوع فلز و نافلز و شبه فلز وجود دارند.

٭ ترتیب پیدایش عنارص به صورت مهبانگ← ذرات زیرامتی← HوHe← سحابی← ستاره

٭ در واکنش های هسته ای مجموع جرم و انرژی ثابت نیست.

) 14 35 31
7 17 15, ,N Cl P حاوی 65p است. ) 3PCl 4NH حاوی 10e است و  + ٭

٭ در یک آنیون، تعداد نوترون ها می تواند بزرگ تر، کوچک تر یا برابر با تعداد الکرتون های آن باشد.

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 4مورد

282( متام گزینه های زیر نادرست هستند به جز:

الف( اگر اختالف تعداد نوترون ها و الکرتون ها در یک یون منفی بیشرت از مقدار بار یون باشد، حتام تعداد نوترون ها از 

تعداد الکرتون ها بیشرت است.

ب( برای جداسازی ایزوتوپ ها می توان از ویژگی های شیمیایی نظیر طیف آن ها کمک گرفت.

ج( متام هسته هایی که نسبت شامر پروتون به نوترون آن ها برابر یا کمرت از 0.67 باشد، ناپایدارند.

، پایدار است. 5
1H 6 برخالف

1H از 4
1H د( 

283( متام موارد زیر درست هستند به جز:

الف( منی توان مقدار زیادی از نخستین عنرص دست ساز برش را تولید و انبار کرد.

ب( تعداد اتم های موجود در 2.8g از آهن، ثلث تعداد اتم های موجود در 3.6g فلز منیزیم است.

) 56, 24 g
molFe Mg= = (

ج( 25.29 درصد جرمی یک منونه آلیاژ برنزی متاما حاوی مس و روی که به ازای هر اتم روی، سه اتم مس دارد، فلز روی 

) 64, 65 g
molCu Zn= = است. )

د( فاصله ی هر دو نقطه مشابه متوالی برابر نصف طول موج است.

42.25 است؟ 10× 284( نسبت جرم الکرتون ها به جرم کدام یون به تقریب برابر با 

40 2
20Ca + 32       ب( 2

16S − الف(

23
11Na+ 31           د( 3

15 P − ج(

285( کدام گزاره ها، صحیح هستند؟

a( بسیاری از منک ها، رنگ شعله دارند و رنگ شعله ی فلزها با رنگ شعله ی ترکیب های آن ها مشابه است.

b( هرچه الکرتون در الیه ی دورتری از هسته باشد، انرژی آن کمرت است.

c( انرژی الیه ها و تفاوت انرژی میان آن ها در اتم های گوناگون متفاوت است.
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d( موج های حاصل از انتقال الکرتونی n=3 به n=1 در اتم هیدروژن در ناحیه فرابنفش قرار دارد.

d,c,a )د                                  d,b )ج                                       d,b,a )ب                               c,b,a )الف

286( کدام گزینه زیر، نادرست است؟

الف( با توجه به شکل طیف نرشی خطی هیدروژن، با افزایش طول موج پرتو نرش شده، تفاوت طول موج دو نوار رنگی 

مجاور هم بیشرت می شود.

22n است. ب( حداکرث گنجایش الکرتونی هر زیرالیه،

ج( هر الیه به تعداد شامره عدد کوانتومی اصلی خود، زیرالیه دارد.

د( بیشرتین تعداد زیرالیه که حاوی n+l برابر هستند، برابر 4 زیرالیه است.

287( متام گزینه های زیر درست هستند به جز:

الف( نسبت شامر زیرالیه هایی که n+l=4 دارند به نسبت شامر زیرالیه هایی که n+l=3 دارند، برابر نسبت تعداد نوترون 

به پروتون در پایدارترین ایزوتوپ عنرص دوره ی دوم گروه دوم جدول دوره ای است.

ب( منی توان امتی را یافت که زیرالیه s، در الیه ظرفیتی نباشد.

A: است، قطعا متفاوت از شامره ی گروه آن است. ج( تعداد الکرتون ظرفیتی امتی که آرایش الکرتون-نقطه آن، به صورت

، 3 الیه الکرتونی و 7 زیرالیه، کامال پر از الکرتون هستند. 35 Br د( در اتم

288( چند مورد از موارد زیر، منی تواند نادرست نباشد؟

٭ عنرصی که در حالت پایه دارای 17e با l=1 است، در دوره ی چهارم جدول دوره ای قرار دارد.

٭ شامره ی گروه عنرصی که شامر الکرتون های الیه ی سومش، 2برابر الیه ی دومش است، برابر 10 است.

٭ شامر الکرتون های ظرفیت هالوژن دوره ی چهارم با پنجمین عنرص دسته d باهم برابر است.

، با هم برابر است. 32 20,Ge Ca ٭ شامر الکرتون های بیرونی ترین زیرالیه در

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

289( چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟

٭ عنارصی که بیرونی ترین زیرالیه ی آن ها به ns ختم شود، می توانند متعلق به دسته ای غیر s باشند.

٭ تفاوت عدد امتی نخستین عنرص دسته ی p با نخستین عنرص دسته ی d جدول تناوبی، برابر 16 است.

٭ در آرایش الکرتون-نقطه ای عنارص دوره ی 2و3، عنارص گروه 14، بیشرتین تعداد الکرتون منفرد را دارند.

٭ اولین عنرص گروه 13 هامنند اولین عنرص گروه دوم جدول تناوبی، قادر به برقراری پیوند یونی برخالف کواالنسی نیست.

13Al است. ٭ تنها عنرص گروه 13 که به آرایش گاز نجیب می رسد،

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

290( کدام گزاره ها درست هستند؟

a( در رشایط عادی در بین عنارص دسته ی pوs، هر گاه آنیونی تشکیل شود، قطعا به آرایش گاز نجیب می رسد.

) فاقد ns ختم شود، قطعا یک کاتیون است. 1)n d− b( اگر آرایش الکرتونی گونه ای به

c( اندازه ی یون کلر، از اندازه ی فلز سدیم بزرگرت است.

d( عنارص گروه 13تا17 می توانند با هیدروژن ترکیب مولکولی تشکیل دهند.

الف( c,b,a                         ب( d,b                                            ج( d,c                          د( متام موارد صحیح اند
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291( چند مورد از موارد زیر صحیح هستند؟

٭ اکسیژن به ترتیب در زمین و مشرتی جزو دومین و چهارمین عنرص فراوان است.

٭ در بین 8 عنرص فراوان مشرتی، فلزی یافت منی شود.

٭ در مقایسه ی عنارص زمین و مشرتی، می توان گفت که سیاره ای که دمای آن بیشرت است، در بین 8 عنرص فراوان خود، 

فقط حاوی یک عنرص گازی دو امتی در دمای اتاق است.

٭ در بین 8 عنرص فراوان زمین و مشرتی، در هر دو سیاره، عنارص هر سه دسته ی sوpوd  حضور دارند.

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

292( کدام گزینه نادرست است؟

الف( فراوان ترین عنرص موجود در مشرتی هامن فراوان ترین عنرص موجود در جهان است.

ب( تقریبا تعداد عنارص طبیعی، 3.5برابر عنارص ساختگی است.

ج( دوربین موبایل به نور فرورسخ، حساس است.

د( نئون هامنند هیدروژن دارای خط طیف قرمز و بنفش است.

، از انرژی آزاد شده به ازای مرصف 6.05g لیتیم، چند تن آهن را می توان  6 1 1
3 1 03 3Li H n→ + 293( طی واکنش هسته ای

ذوب کرد؟ )فرض کنید 6.0495g فرآورده تولید شده است و برای ذوب شدن هر گرم آهن، 450J انرژی نیاز است(

الف(10           ب(20

ج(100              د(200

294( در عنارص دسته ی dوp دوره ی چهارم جدول دوره ای، چند عنرص می توان یافت که تعداد الکرتون های یکی از این 

زیرالیه های الیه ی ظرفیت دو برابر دیگری باشد؟

الف(2             ب(3

ج(4                 د(5

295( چند مورد از موارد زیر درست هستند؟

2 است.
25 Mn + 26 مشابه آرایش  2 3Fe O ٭ آرایش کاتیون ترکیب

103d ختم می گردند. هر سه به  2 3
29 30 31, ,Cu Zn Ga+ + + ٭ 

٭ آرایش الکرتونی همه ی عنارص نافلزی به np ختم می گردد.

٭ تعداد الکرتون های ظرفیت عنرصی در گروه 14 و دوره 6 با همین تعداد در چهلمین عنرص جدول یکی است.

الف( 1مورد                                ب( 2مورد                                       ج( 3مورد                                   د( 4مورد

296( چند مورد از موارد زیر درست هستند؟

٭ تفاوت جرم نوترون و پروتون، بیش از جرم 3 الکرتون است.

٭ حداکرث تعداد الکرتون ها در الیه ی پنجم، با مجموع حداکرث تعداد الکرتون ها در 4 الیه ی اول، برابر است.

٭ بسیاری از ترکیبات شیمیایی، در ساختار خود هیچ یونی ندارند.

٭ طیف نرشی خطی اتم هیدروژن فقط در گسرته ی طول موج ناحیه مرئی ایجاد می گردد.

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد
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297()سنجش(: در اتم کدام عنرص سمت راست، شامر الکرتون های دارای عدد کوانتومی n=4وl=0 با شامر الکرتون های 

دارای عددهای کوانتومی n=3وl=1 در عنرص سمت چپ برابر است؟

29 25,X E 13        ب( 24,D A الف(

29 24,X A 13               د( 25,D E ج(

298()گزینه2با تغییر(: چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

٭ شامر اتم های موجود در 22g از مهم ترین گاز گلخانه ای، 1.2 برابر شامر الکرتون مولکول های موجود در 20g متان 

است.

٭ اگر مجموع اعداد کوانتومی nوl متام الکرتون ها در آرایش الکرتونی اتم عنرصی برابر با 38 باشد، بنابراین این عنرص می 

تواند با فلوئور ترکیبی دهد که در یک مول آن 4 اتم وجود دارد.

٭ متام عنارص اصلی که دارای 2e ظرفیتی اند، در گروه دوم قرار دارند.

، یون ها حاوی تعداد مساوی الکرتون باشند، اختالف عدد امتی فلز M و نافلز X، برابر 3 واحد  2M X ٭ اگر در ترکیب یونی

است.

الف( 0مورد                                ب( 1مورد                                       ج( 2مورد                                   د( 3مورد

299( همه ی موارد زیر نادرست اند به جز:

الف( عنارصی که الیه ی ظرفیت 8 الکرتونی دارند، واکنش پذیری چندانی ندارند.

ب( در اتم هیدروژن، هر چه شامره ی الیه های الکرتونی، افزایش یابد، اختالف میان الیه ها نیز افزایش می یابد.

ج( نرش فرآیندی است که در آن ماده شیمیایی با جذب پرتو، انرژی گسیل می دارد.

د( الکرتون در هر الیه ای که باشد، در متام نقاط آن الیه حضور می یابد و در بعضی نقاط احتامل حضور بیشرتی دارد.

300( متام موارد زیر نادرست اند به جز:

، مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی همه ی زیرالیه های حاوی الکرتون، 6 برابر تعداد الکرتون  14 X الف( در اتم عنرص

های بیرونی ترین زیرالیه است.

31Ga هم گروه است. ب( اگر آرایش الکرتون-نقطه اتم B، به صورت       باشد، این عنرص با

ج( الکرتون ها در میان دوالیه، انرژی معین و تعریف شده ای ندارند.

) 14, 16 g
molN O= = 193.01 مولکول از این ماده باشد، n برابر 2 است.) 10× دارای nNO د( اگر 1.5mg از 

 n+l=5 با تعداد الکرتون های دارای n+l=4 تعداد الکرتون های دارای ، 2M + 301()قلمچی(: اگر در آرایش الکرتونی کاتیون

برابر باشد، M کدام عنرص می تواند باشد؟

30 Zn 29Cu      ب( الف(

20Ca 26           د( Fe ج(

..

.
. .B
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302()قلمچی با تغییر(: در یک منونه مس، به ازای هر سه ایزوتوپ سبک تر، یک اتم از ایزوتوپ سنگین تر موجود است. 

202 اتم دارای 0.021g باشد و ایزوتوپ سنگین تر دو نوترون بیشرت داشته باشد، جرم امتی  10× اگر در ایزوتوپ سبک تر

) 236 10AN ≅ × میانگین مس کدام است؟)

الف(64.5           ب(63.5

ج(65.5               د(62.5

303( متام موارد زیر نادرست اند به جز:

الف( مرگ ستارگان سبب تولید سحابی شد.

ب( برای الکرتون در اتم برانگیخته، جذب نور، مناسب ترین شیوه برای از دست دادن انرژی است.

ج( اگر اتم عنرصی حاوی 13e با n+l=5 باشد، 5e طرفیتی دارد.

د( پاسخ به پرسش چگونگی پیدایش هستی، در گسرته ی علوم تجربی است.

 1g 304()قلمچی(: 234 مرت مکعب آب خالص، با انرژی حاصل از یک واکنش هسته ای که در آن، جرم واکنش دهنده برابر

است، تبخیر می گردد. جرم نهایی واکنش دهنده این واکنش هسته ای چند گرم است؟ )برای تبخیر هر مول آب خالص، 42 

 )
22 18 , 1g g

mol mlH OH O ρ= = کیلو ژول انرژی الزم است و

الف(0.084        ب(0.916

ج(0.9916           د(0.0084
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تست های کنکور 99 ریاضی و تجربی: )داخل و خارج(

ریاضی خارج از کشور:

تجربی خارج از کشور:

ریاضی داخل کشور:
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تجربی داخل کشور:
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کلید سواالت:

I( رابطه ی انیشتین: )13تست(
1(   الف                   2(  د                        3( ج                    4(  د                    5( ب                6( الف

7(   ج                      8( ج                        9( ب                  10(  ج                 11( الف            12( الف

13( الف       

II( ذرات زیرامتی: )17تست(            
14(  ب                   15( ب                    16( الف               17(  د                  18( ب               19( ج

20(   ج                   21( ب                    22( د                   23(  ج                 24( ج                25( ب

26( ج                     27( الف                  28( ب                 29( ج                  30( الف

III( شامره ی گروه و دوره، ذرات زیرامتی و جدول دوره ای: )31تست(
31(  ب                   32( ب                     33( الف               34(  ج                  35( الف           36( ج

37(  الف                 38( ب                     39( ج                  40(  د                   41( ج              42( الف

43( د                     44( د                       45( ج                  46( د                    47( ب             48( ب

49( ج                    50( ب                      51( الف               52(  د                   53( د              54( د

55( ج                    56( الف                    57( ب                 58(  ج                   59( ج             60( ج

61( ب 

IV( جرم امتی میانگین: )27تست( 
62(  ب                  63( ب                      64( الف               65(  ج                  66( الف           67( الف

68(  ب                  69( ج                       70( د                  71(  ج                   72( ج              73( ج

74( الف                 75( ج                      76( ج                   77( الف                78( ب             79( ب

80( د                    81( ب                      82( ب                  83(  الف               84( الف           85( الف

86( ب                  87( الف                    88( الف   

V(: مول )مقدمه ی استوکیومرتی(، جرم و تعداد: )39تست(
89(  الف                   90( الف                     91( الف               92(  ج                  93( ج           94( ب

95(  ب                     96( د                         97( ج                  98(  ب                 99( ب         100( ب

101( ج                   102( الف                    103( د                 104( د                  105( د          106( ج

107( ب                  108( الف                    109( ج                110(  الف              111( د          112( ب

113( ب                  114( ج                       115( ب               116(  ج                 117( د          118( الف

119( الف                120( ج                       121( د                122(  الف              123( ال        124( الف

 125( ب                 126( ج                       127( الف    
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VI(: آرایش الکرتونی و مباحث مربوطه: )53تست(
128(  الف               129( ب                  130( ج               131(  الف                 132( ب            133( د

134(  ج                  135( الف                136( ج               137(  ج                    138( ب            139( ب

140( ب                   141( د                   142( ج               143( ب                    144( ج             145( ج

146( الف                147( ب                  148( ب              149(  ج                    150( الف          151( الف

152( الف                153( ج                  154( الف             155(  الف                 156( د             157( د

158( الف                159( ج                  160( ب               161(  ج                    162( د              163( ب

164( ب                  165( الف               166( د                 167( د                      168( د              169( الف

170(  ب                171( الف                172( ب               173(  ب                    174( الف          175( د

176(  الف              1777( ب                178( د                 179(  ب                    180( ب

VII(: متفرقه ها و پخش وپال: )48تست(      
181(  د                 182( د                      183( د                184(  ج                   185( ب              186( ب

187(  ج                188( الف                   189( ج               190(  د                    191( ب              192( الف

193( الف              194( ج                      195( ج               196( ج                     197( ج              198( ج

199( ج                 200( ب                     201( ب              202(  الف                  203( د              204( ج

205( الف              206( الف                   207( ج               208(  ج                    209( ج              210( د

211( الف              212( الف                   213( الف            214(  ج                    215( ج              216( ج

217( الف              218( ج                      219( الف            220( ب                    221( د               222( ج

223(  د                224( الف                    225( ب              226(  ج                    227( ب             228( د  

یک قدم تا 100 ]فراتر از معمول کنکور[: )76تست( 
229(  ج               230( ب                       231( ب                 232(  الف              233( الف            234( ب

235(  ب              236( د                         237( ج                 238(  ب                 239( الف            240( د

241( ب               242( د                         243( د                 244( ب                   245( د               246( الف

247( ب               248( الف                     249( ب                250(  ج                   251( ب             252( د

253( ب               254( د                         255( الف              256(  ب                  257( د              258( ج

259( ب              260( الف                      261( ب                262(  د                    263( ج             264( ج

265( الف            266( الف                      267( ج                 268( د                     269( ب            270( ب

271(  ج              272( الف                      273( الف              274(  الف                 275( ج             276( ب

277(  ج              278( الف                      279( ج                 280(  ج                    281( الف          282( الف

283(  د               284( ب                        285( د                 286(  ب                    287( الف          288( الف

289(  الف           290( د                          291( د                 292(  د                     293( ج             294( الف
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295(  ج                 296( ب                    297( الف               298(  ج                   299( د                    300( ج

301(  ج                 302( ب                    303( ج                  304(  ج

تست های کنکور 99 ریاضی و تجربی: )داخل و خارج(

ریاضی خارج از کشور:

201( د               202( ج                  203( د               

تجربی خارج از کشور:

236( ب              237( ب                 238( الف            

ریاضی داخل کشور:

201( ب              202( الف               203( الف            204( ب

تجربی داخل کشور:

236( ب              237( الف               238( د                239( الف

٭ بچه ها، جواب های ترشیحی رو نذاشتم چون اونجوری تنبل میشین و چون تو این حالت میرین دنبال سواالت و 

جوابش، قشنگ مطلب براتون جا میفته ):
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خالصه:
حاال که خوندیم و تست ها زدیم و افق  تسلط را شکافتیم، واجب است که برای فرداها، ]دوران جمع بندی[ آذوقه ای 

گران قدر برای خود به امانت بگذاریم؛ باشد که رستگار و رسافراز باشیم! )این، زمانش آخر کاره! یعنی اگه کتابو تا اینجا 

خوندی، بعد میای رساغ خالصه ها، حالیته؟!(

از اهمیت خالصه و کاربرد آن براتون منیگم، چرا که همتون بهش واقفین. فقط چند نکته خیلی ریز اشاره می کنم که حتام 

توجه داشته باشین:

1( در خالصه، مواردی که برای خودت، فرار بودند و یا در تست ها زیاد استفاده شدند رو وارد کن و نه این که همه چی 

رو بنویسی!

2( از خالصه دیگران کمک بگیر، ولی نویسنده ی خالصه باید خودت، باشید وگرنه به درد منیخوره!

3( خالصه رو بعد امتام مطالعه و زدن تست ها بنویس؛ نه این که همزمان با خوندن فصل باشه.

4( خالصه رو منظم، با چند رنگ و با سلیقه بنویس وگرنه عمرا چند ماه بعد بیای رساغش!

5( خالقیت رو همیشه در دستور کار قرار بده که واقعا معجزه می کند، پس داری خالصه می نویسی، منودار درختی، شکل 

شامتیک، جدول مقایسه ای و هرچه که برات جذابه، یادت نره!

6( ضمنا در خالصه نویسی، دسته بندی نباید فراموش شه که خیلی مهمه!

والسالم؛

از این به بعد دیگه ریش و قیچی دست خودته! البته من حواسم هست که نزنی طرفو ]خالصه[ کورش کنی!



شیمی دهم، فصل 1

ی
ود

ص
مق

رت 
دک

ک 
سب

ه 
ی ب

یم
ش

92

A( حفظیات)اعداد، رنگ ها، قید ها، منت کتاب(:

خالصه فصل اول شیمی دهم
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B( خالصه مفاهیم استداللی)جدول ها و منودار ها، اشکال کتاب درسی(:
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C( خالصه و جمع بندی آرایش الکرتونی:
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D( خالصه مسائل:
1( متام فرمول ها ]ذرات زیرامتی، جرم امتی میانگین، مول، آرایش الکرتونی و ...[:
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2( چند تست از هر یک رسی:
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اگه من طراح بودم: ]مخصوص 2ماه-1ماه، قبل کنکور[

خب رسیدیم به انتهای فصل، حاال باید ببینیم یا درست تر بگم ]خودت[ ببینی که چن مرده حالجی،

٭ در بسیاری از مقاالت معترب و مفاحل عظیم مشاوره ای و آموزشی، بارها گفته شده است که آخرین مرحله یادگیری، طرح 

تست یا سوال، پرسش گری هوشمند و یاد دادن و آموزش به بقیه است. در واقع یعنی اگر به درجه رفیع معلمی یا مولفی 

رسیدی، یعنی تامام!!

]خب از منت دور نشیم[ اینجا می خوام برام سه نوع سوال طرح کنی، با این ویژگی که:

1( تالیفی خودت باشه                                                          2( به سخت ترین حدی که می توانی باشه

1( 4تا سوال از مبحث حفظیات فصل، طرح کن:
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2( 4تا سوال از مبحث اشکال و جداول و منودارهای فصل، طرح کن:
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3( 3تا تست سخت مساله، طرح کن:

٭ این فصل رو رسافرازانه به پایان رسوندیم؛ ایشالله بقیه فصل ها هم در برابر ما زانو خواهند زد!

شخصی بد ما به خلق می گفت            ما چهره ز غم منی خراشیم

       ما خوبی او به خلق گفتیم             تا هر دو دروغ گفته باشیم


