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نام و نام خانوادگی

چند مورد از مطالب زیر درست است؟1

- جرم اتمی  اندکی از  بیشتر است.

- عنصر  با عنصر  هم  گروه و با عنصر  هم  دوره است.

- در تناوب سوم جدول تناوبی، پنج عنصر جای دارند که نماد شیمیایی آن  ها، دوحرفی است.

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

 H۱
۱۱ amu

 X۳۵ Z۱۷ Y۲۱

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تعداد خطوط در گسترۀ مرئی در طیف نشری- خطی لیتیم با عنصر ............ برابر است و عنصر ............ بیشترین تعداد خط را در2

گسترۀ مرئی نسبت به سایر گزینه ها دارد.

هیدروژن - نئون (2 هیدروژن - هلیم (1

هلیم - هیدروژن (4 هلیم - نئون (3

کدام گزینه درست است؟3

وویجر 1 و 2 مأموریت داشتند که از کنار سیاره های مریخ، زحل، اورانوس و نپتون بگذرند. (1

دو فضاپیما فقط شناسنامۀ فیزیکی سیارات را مورد بررسی قرار می دادند. (2

درصد فراوانی هیچ عنصری در زمین از 50 درصد عبور نمی کند. (3

با گذشت زمان و افزایش دما، هیدروژن و هلیم متراکم شدند و سحابی را ایجاد کردند. (4

نسبت شمار نوترون ها به شمار پروتون در سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن، کدام است؟4

2 (2 1 (1

7 (4 3 (3

کدام یک از عبارت های زیر نادرست هستند؟5

الف) ابزار انسان اولیه برای فهم نظام و قانون مندی در آسمان، نگاه به آسمان و مشاهدۀ ستارگان بوده است.

ب) نخستین عنصر به وجود آمده پس از مهبانگ، فراوان ترین عنصر سیارۀ مشتری است.

پ) با مطالعۀ خواص و رفتار ماده، همچنین برهم کنش نور با ماده می توانیم به چگونگی پدید آمدن هستی پی ببریم.

ت) دو فضاپیمای وویجر 1 و 2 مأموریت داشتند با عبور از کنار سیاره های مشتری و زحل، اورانوس و نپتون شناسنامۀ فیزیکی و

شیمیایی آن ها را تهیه کنند و بفرستند.

پ - ت (2 الف - پ (1

ب - ت (4 پ (3
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کدام گزینه نادرست است؟6

دقت ترازوی زرگری یکصدم گرم است. (1

عناصر یک ستون در جدول تناوبی خواص شیمیایی یکسان دارند. (2

نماد الکترون  است و جرم آن در حدود  است. (3

کلر دارای 2 ایزوتوپ با عددهای جرمی 35 و 37 است. (4

e−۱
۰

 amu
۲۰۰۰
۱

کدام مقایسه در مورد میزان فراوانی هریک از ایزوتوپ های نام برده شده نادرست است؟7

(2 (1

(4 (3
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کدام گزینه نادرست است؟8

یون یدید با یونی که حاوی  است، اندازۀ مشابهی دارد. (1

غنی سازی ایزوتوپی فرآیندی فیزیکی است. (2

اورانیم شناخته شده  ترین فلز پرتوزایی است که از ایزوتوپ  های آن به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی استفاده می  شود. (3

پسماند راکتورهای اتمی هنوز خاصیت پرتوزایی دارد. (4

 T c۴۳
۹۹

چند مورد از مطالب زیر در مورد ایزوتوپ های هیدروژن درست است؟9

الف) نسبت شمار نوترون ها به شمار پروتون ها در رادیوایزوتوپ های ساختگی آن به ترتیب افزایش عدد جرمی برابر با 4، 5، 6 و 7

است.

ب) شمار نوترون ها در ناپایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژن، 3 برابر شمار ذره های باردار در سنگین ترین ایزوتوپ پایدار آن است.

پ) در تمام ایزوتوپ های ناپایدار آن نسبت عدد جرمی به عدد اتمی بزرگ تر از 3 است.

ت) در یکی از ایزوتوپ های آن شمار هر سه ذرۀ زیراتمی یکسان است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

10( Nکدام یک از تساوی های زیر برقرار است؟ (عدد آووگادرو:  A

جرم نوترون = جرم پروتون + جرم الکترون (1

جرم مولی اتم هیدروژن =  جرم اتم  (2

جرم مولی اتم هیدروژن  (3

جرم مولی = جرم اتمی = عدد جرمی (4

 ) ×
۱۲
۱

N A(  C۶
۱۲

 =
N  A

۱
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کدام گزینه درست است؟11

فسفر دارای ایزوتوپی پرتوزا است. (1

فراوانی ایزوتوپی از اورانیم که در سوخت  های هسته  ای کاربرد دارد، در مخلوط طبیعی کمتر از 7 درصد است. (2

تبدیل عنصرهای دیگر به طال یکی از آرزوهای دست نیافتنی بشر است. (3

پسماند راکتورهای اتمی خاصیت پرتوزایی ندارند، اما برای طبیعت خطرناک هستند. (4

Ge۳۲شمار الکترون  های ظرفیتی اتم کدام عنصر زیر، برابر شمار الکترون  های ظرفیتی  است؟12

(2 (1

(4 (3

 Zn۳۰ T i۲۲

 N i۲۸ Se۳۴

در اتم کدام عنصر (به ترتیب از راست به چپ)، شمار الکترون های زیرالیه های  و  برابر و در اتم کدام عنصر، شمار13

الکترون های زیرالیۀ  با شمار الکترون های زیرالیۀ  برابر است؟

۳d۳p

۳d۴s

2) و  1) و 

4) و  3) و 

 F e۲۶ T i۲۲ F e۲۶ Cr۲۴

 Cr۲۴ M n۲۵ Cr۲۴ T i۲۲

کدام مطلب نادرست است؟14

عدد اتمی شناخته شده ترین فلز پرتوزا با شمار عنصرهایی که در طبیعت یافت می شوند، برابر است. (1

در نخستین عنصر ساخت بشر شمار هر سه ذرۀ زیراتمی اعدادی فرد هستند. (2

در یک نمونۀ طبیعی شامل ۵۰۰ اتم اورانیم، 3 ایزوتوپ  وجود دارد. (3

شمار نوترون ها در ناپایدارترین رادیوایزوتوپ هیدروژن با عدد جرمی سبک ترین ایزوتوپ طبیعی لیتیم برابر است. (4

U۲۳۵

باتوجه به اینکه عدد اتمی کلسیم برابر 20 است، عدد اتمی عنصر اصلی هم دورۀ بعد از آن، کدام است؟15

30 (2 28 (1

32 (4 31 (3

چند مورد از مطالب زیر در مورد جدول دوره ای عنصرها درست است؟16

الف) این جدول از ۱۱۸ خانه تشکیل شده است که شمارۀ هر خانه با شمار پروتون های عنصر جای گرفته در هر خانه برابر است.

ب) در این جدول هر عنصر با یک نماد یک یا دو حرفی نشان داده شده است که برای مثال تمام عنصرهای گروه 18 دوحرفی اند.

،  و  است. پ) نماد شیمیایی سه عنصر بور، بریلیم و کروم به صورت 

ت) نماد شیمیایی هر سه عنصر قلع، گوگرد و آنتیموان با حرف  آغاز می شود.

BrBKr

S

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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از ترکیب  به عنوان رادیودارو برای تصویربرداری از غدۀ تیروئید استفاده می شود. کدام مطلب در مورد آن درست17

است؟ 

الف) این دارو به دلیل داشتن اندازۀ مشابه با یون یدید توسط غدۀ تیروئید جذب می شود.

ب) این دارو یک ترکیب یونی دوتایی است.

پ) رادیوایزوتوپ بودن این دارو به دلیل وجود عنصر تکنسیم است.

ت) جرم مولی آن برابر با جرم مولی گلوکز با فرمول مولکولی  است.

N aTcO  ۴

(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ , N a = ۲۳ : g.mol )−۱

C  H  O۶ ۱۲ ۶

ب - ت (2 الف - پ - ت (1

پ - ت (4 پ (3

با کدام گزینه ها، مفهوم علمی جملۀ زیر به درستی کامل می شود؟18

"در میان عنصرهای واسطۀ دورۀ چهارم جدول تناوبی، دو عنصر وجود دارند که در اتم آن ها ............"

الف) 10 الكترون، عددهای کوانتومی  و  دارند.

ب) یک الکترون، عددهای کوانتومی  و  دارد.

پ) در آخرین الیۀ الکترونی، تنها یک الکترون وجود دارد.

ت) 12 الکترون، عددهای کوانتومی  و  دارند.

n = ۳l = ۲
n = ۳l = ۰

n = ۳l = ۱

پ - ت (2 الف - ب (1

ب - ت (4 الف - پ (3

دانش آموزی برای محاسبۀ دانه های شن موجود در یک کامیون حاوی 10 تن شن، ابتدا جرم یک بیل پر از شن (حاوی 71 دانه شن)19

را حدود 354 گرم اندازه می گیرد. تعداد دانه های شن موجود در این کامیون به تقریب کدام است؟

(2 (1

(4 (3

۱/۵× ۱۰۶۲ × ۱۰۶

۲/۵× ۱۰۶۲/۲ × ۱۰۶

اگر جرم پروتون 1840 برابر جرم الکترون و جرم نوترون 1850 برابر جرم الکترون و جرم الکترون برابر  در نظر گرفته20

شود، جرم تقریبی یک اتم  برابر چند گرم خواهد بود؟ 

۰/۰۰۰۵۴ amu

 Be۴
۹(۱ amu = ۱/۶۶ × ۱۰ g)−۲۴

(2 (1

(4 (3

۱۴/۹۴ × ۱۰−۲۴۱۴/۸۷ × ۱۰−۲۲

۸/۳۲ × ۱۰−۲۴۸/۲۷ × ۱۰−۲۲

باتوجه به ارتباط آرایش الکترونی اتم عنصرها با موقعیت آن ها در جدول تناوبی، آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت عنصری که هم گروه21

Sb۵۱  است و در دورۀ چهارم جای دارد، کدام است؟

(2 (1

(4 (3

۴s ۴p۲ ۵۴s ۴p۲ ۳

۵s ۵p۲ ۳۵s ۵p۲ ۵

طیف نشری خطی کدام اتم در ناحیۀ مرئی، از خطوط بیشتری تشکیل شده است؟ (با تغ�ر)22

لیتیم (2 سدیم (1

هیدروژن (4 هلیم (3
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در دورۀ چهارم جدول دوره ای چند عنصر در آخرین زیرالیۀ خود تنها 2 الکترون و چند عنصر زیرالیۀ نیمه  پر دارند؟23

5 ، 10 (2 5 ، 9 (1

4 ، 9 (4 4 ، 10 (3

،  و  است. اگر درصد فراوانی سبک ترین ایزوتوپ آن  و جرم اتمی میانگین 24 عنصر  دارای سه ایزوتوپ 

برابر 86/4 باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟ (عدد جرمی را به تقریب معادل جرم یک

مول از هر ایزوتوپ در نظر بگیرید)

AA۸۴A۸۶A۸۸%۲۰A

40 ، 40 (2 60 ، 20 (1

20 ، 60 (4 30 ، 50 (3

، 3 برابر تعداد الکترون های  است. چه تعداد از25 عنصر  تنها 3 الکترون با  داشته و در عنصر  تعداد الکترون های 

عبارت های زیر دربارۀ این عنصرها درست هستند؟

الف) تفاوت عدد اتمی  و  برابر 4 است.

ب) عناصر  و  در دورۀ چهارم قرار داشته و عنصر  در گروه 5 است.

، 2 برابر تعداد الکترون های ظرفیت عنصر  است. پ) تعداد الکترون های ظرفیت عنصر 

ت) تعداد الکترون ها با  در عنصر  و  یکسان نیست.

Al = ۲B۳d۴s

AB

ABA

BA

l = ۰AB

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

Al)8/16 میلی  گرم آلومینیم   اکسید شامل چند یون است؟ 26 = ۲۷ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

(2 (1

(4 (3

۲/۴۰۸ × ۱۰۱۹۲/۴۰۸ × ۱۰۲۰

۹/۶۳۲ × ۱۰۱۸۹/۶۳۲ × ۱۰۱۹

کدام گزینه درست است؟27

تقریبًا 78 درصد عناصر شناخته شده در طبیعت یافت می شوند. (1

بخار سدیم و المپ نئون هر دو توانایی ایجاد یک رنگ را دارند. (2

همۀ  موجود در جهان به طور مصنوعی ساخته شده و برای استفاده طوالنی مدت از آن استفاده می شود. (3

آهن شناخته شده ترین فلز با قابلیت پرتوزایی است. (4

 T c۴۳
۹۹



6/11لرنیتو 1400

کدام مطلب در مورد مهبانگ و پدیده های مربوط به آن نادرست است؟28

الف) گازهای هیدروژن و هلیم با گذشت زمان و افزایش دما به مجموعه های گازی به نام سحابی تبدیل شده اند.

ب) درون سیاره ها در دماهای باال واکنش های هسته ای رخ می دهد که در آن ها از عنصرهای سبک تر، عنصرهای سنگین تر پدید

می آیند.

پ) ستاره ها پس از تولد، رشد می کنند و زمانی می میرند که مرگ آن ها با یک انفجار بزرگ همراه است.

ت) مرگ ستاره ها با پراکنده شدن عنصرهای تشکیل دهنده در آن ها همراه است.

ب (2 الف - ب - ت (1

الف - ب (4 الف - ت (3

در چه تعداد از ترکیب  های زیر، هر دو یون به آرایش الکترونی یک گاز نجیب یکسان رسیده  اند؟29

KClNالف)        ب)        پ)        ت)  aFCaSAlP

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کلر در طبیعت دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  و  و درصد فراوانی به ترتیب 75 و 25، و کربن دارای 302

ایزوتوپ با جرم اتمی  و  و درصد فراوانی به ترتیب 99 و 1 است؛ جرم فرمولی میانگین مولکول کربن تتراکلرید

چند  است؟

۳۵ amu۳۷ amu

۱۲ amu۱۳ amu

amu

158/01 (2 154/01 (1

158/99 (4 154/99 (3

کدام عبارت نادرست است؟31

به کمک دستگاه طیف سنج می توان به مقدار مواد گسیل کنندۀ پرتوها پی برد. (1

دمای اجسام بسیار داغ را نمی توان با دماسنج تع�ن کرد. (2

هرچند که نور خورشید سفید به نظر می رسد ولی با عبور از قطره های آب موجود در هوا تجزیه می شود. (3

طیف به دست آمده از تجزیۀ نور خورشید با عبور از منشور، گستره ای پیوسته از رنگ ها را ایجاد می کند. (4

درون ستاره ها به دلیل انجام ............ انرژی بسیار زیادی آزاد می شود. ............ هر ستاره معین می کند که چه عنصرهایی باید در32

آن ساخته شود. هرچه دمای ستاره بیشتر باشد، شرایط تشکیل عنصرهایی مانند ............ در آن بیشتر است.

واکنش های هسته ای - دما و اندازۀ - آهن و طال (1

واکنش های شیمیایی پیچیده - چگالی - لیتیم و کربن (2

واکنش های هسته ای - چگالی - لیتیم و کربن (3

واکنش های شیمیایی پیچیده - دما و اندازۀ - آهن و طال (4
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چه تعداد از عبارت های زیر نادرست هستند؟33

الف) تعداد الکترون های الیۀ ظرفیت هر عنصر با شمارۀ گروه آن عنصر برابر است.

ب) تعداد الکترون های الیۀ ظرفیت عنصر  برابر 6 است.

پ) تعداد الکترون های الیۀ ظرفیت عنصر  بیشتر از  است.

ت) همۀ عناصر گروه 16 دارای 6 الکترون ظرفیتی هستند.

 Si۱۴

 N۷ S۱۶

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت نادرست است؟34

مدل بور توانست طیف نشری- خطی عنصرها ازجمله هیدروژن را توجیه کند. (1

الکترون ها در هر الیه ای که باشند، در همۀ نقاط پیرامون هسته حضور می یابند. (2

شیوۀ نردبانی دریافت یا از دست دادن انرژی را شیوۀ کوانتومی می گویند. (3

تعداد الکترون ها در هر زیرالیه از رابطۀ  به دست می آید. (4۴l + ۲

چند مورد از مطالب زیر درست است؟35

- هر زیرالیه با اعداد کوانتومی  و  مشخص می شود.

- ترتیب پر شدن زیرالیه ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی وابسته است.

، گنجایش الکترونی زیرالیه ها  را می توان معین کرد. - از رابطۀ 

- در اتم  نسبت شمار الکترون های دارای  به  برابر 0/7 است.

nl

a = ۴l + ۲(a)

 Cu۲۹l = ۰l = ۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

،  و  دارد، به طوری که  است. درصد فراوانی  برابر  و برابر 36  ، ، 4 ایزوتوپ  عنصر 

می  باشد. جرم اتمی میانگین این عنصر برحسب  در کدام گزینه آمده است؟ ( درصد فراوانی  می باشد)

AA۱۴AcAbA۱۱۱۱ < b < c < ۱۴AbAc%۲۰
aaA۱۱

(2 (1

(4 (3

۱۳ − ۰/۵a۱۲/۵+ ۰/۰۸a

۱۳/۴ − ۰/۰۳a۱۳/۹ + ۰/۰۰۶a

در حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر، انفجار حاصل از هواپیمای حاوی سوخت با اولین برج تجارت جهانی باعث شد در یک لحظه 3730

تن آهن ذوب شود. اگر برای ایجاد چنین گرمایی از یک انفجار اتمی استفاده کنیم، چند گرم ماده باید به انرژی تبدیل شوند؟

(انرژی الزم برای ذوب هر گرم آهن را ۲۵۰ ژول در نظر بگیرید)

(2 (1

25000 (4 (3

۲۵× ۱۰−۳۸/۳ × ۱۰−۸

۸/۳ × ۱۰−۵
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در اطالعات چه تعداد از ردیف  های جدول زیر اشتباه علمی وجود دارد؟38

ذرهتعداد پروتونتعداد نوترونتعداد الکترونبار الکتریکی

-110109

+1182019

+3212824

 F۹
۱۹ −

 K۱۹
۳۹ +

 Cr۲۴
۵۲ ۳+

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

،  اتم  وجود دارد؟ 39 C)در چند گرم اتانول   H  OH)۲ ۵۱/۸۰۶ × ۱۰۲۲C(O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

1/38 (2 0/69 (1

13/8 (4 6/9 (3

پاسخ درست پرسش "ب" و پاسخ نادرست "الف" و "ت" کدام است؟40

الف) اختالف عدد اتمی عنصری در گروه 17 و دورۀ 3 با عنصری در گروه 15 و دورۀ 4 کدام است؟

ب) رنگ شعلۀ مس  کلرید کدام است؟

ت) در ساخت تابلوهای تبلیغاتی سرخ فام از چه عنصری استفاده می شود؟

(II)

16 ، قرمز ، لیتیم (2 16 ، سبز ، نئون (1

17 ، قرمز ، نئون (4 17 ، سبز ، لیتیم (3

پاسخ درست پرسش  های زیر به ترتیب کدام  اند؟41

؟ الف) زیرالیۀ  زودتر پر می  شود یا 

ب) تفاوت شمار الکترون  ها با عدد کوانتومی  در  و  چقدر است؟

پ) تفاوت عدد اتمی دو عنصری که آرایش الکترونی اتم آن  ها به ترتیب به  و  ختم می  شود، کدام است؟

۵p۴f

l = ۰ Cr۲۴ Cu۲۹

(۲s ۲p )۲ ۲(۳d ۴s )۳ ۲

2) ، صفر ، 41 1) ، صفر ، 17

4) ، صفر ، 41 17 ، 1 ، (3

۵p۴f

۴f۵p

شخصی پس از بررسی دو ستاره متوجه شد که بیشترین پرتوی گسیل شده از ستارۀ  فرابنفش و بیشترین پرتوی گسیل شده از42

ستارۀ  فروسرخ بوده است. کدام گزینه در مورد رصد انجام شده درست می  باشد؟

A

B

دمای ستارۀ  بیشتر است، زیرا اجسام داغ بیشتر از خود پرتوی فروسرخ گسیل می دارند. (1

دمای ستارۀ  بیشتر است، زیرا انرژی پرتوی فرابنفش بیشتر از پرتوی فروسرخ می باشد. (2

دمای ستاره  ها را نمی  توان بر اساس پرتوی گسیل شده از آن  ها مقایسه کرد. (3

، انرژی پرتوی گسیل شده از آن کمتر می باشد. دمای دو ستاره برابر است، اما به دلیل دورتر بودن ستارۀ  (4

B

A

B
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باتوجه به ارتباط عدد اتمی عنصرها با موقعیت آن ها در جدول تناوبی کدام عنصر، یک عنصر اصلی است؟43

(2 (1

(4 (3

 X۲۸A۲۹

 D۳۱ M۳۹

اتم عنصر  دارای 2 الکترون با  می  باشد و همچنین در اتم عنصر  در دورۀ سوم، مجموع تعداد الکترون  ها با  از44

، 4 واحد بیشتر است. این دو عنصر باهم چه پیوندی تشکیل می  دهند و فرمول شیمیایی ترکیب مجموع تعداد الکترون  ها با 

حاصل از آن  ها کدام است؟

Bl = ۱Cl = ۱
l = ۰

کوواالنسی ،  (2 یونی ،  (1

کوواالنسی ،  (4 یونی ،  (3

BCBC۲

B  C۲BC

عنصر  دارای چهار ایزوتوپ با عدد جرمی 49، 51، 53 و 54 است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول 65 و فراوانی ایزوتوپ45

سوم 15 درصد باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدام  اند؟ (عدد جرمی ایزوتوپ  ها، برابر با جرم

، برابر با  فرض شود) اتمی آن  ها و جرم اتمی میانگین برای عنصر 

A

A۵۰/۹۵ amu

17/5 ، 47/5 (2 29/5 ، 35/5 (1

14/5 ، 50/5 (4 15 ، 50 (3

کدام گزینه درست نیست؟46

گرم، رایج ترین یکای اندازه گیری جرم در آزمایشگاه است. (1

دانشمندان با استفاده از دستگاهی به نام طیف سنج، جرم اتم ها را با دقت زیاد اندازه می گیرند. (2

ویژگی های خورشید و دیگر اجرام آسمانی را نمی توان به طور مستقیم بررسی کرد. (3

دمای سشوار از دمای شمع کمتر است. (4

آرایش الکترونی کدام یک از گونه های زیر، مشابه آرایش الکترونی گاز نجیب نیست ؟47

(2 (1

(4 (3

 X۲۶
۳+

 Y۱۳
۳+

 Z۱۵
۳−

 D۳۴
۲−

SOشمار اتم ها در 2/4 گرم گاز  با شمار مولکول ها در 19/2 گرم عنصر  برابر است. جرم مولی اتم  چند  است؟48  ۳X  ۲Xg.mol−۱

(S = ۳۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

40 (2 20 (1

160 (4 80 (3

،  و  کدام دو عنصر به ترتیب در یک دوره و کدام دو عنصر در یک گروه از جدول تناوبی49  ، در میان 4 عنصر 

جای دارند؟

 A۱۹ B۳۲ C۳۶D۱۴

2) و  ،  و  1) و  ،  و 

4) و  ،  و  3) و  ،  و 

DCBCDABC

ABDCACDB
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کدام گزینه درست است؟50

الکترون فقط در نواحی خاصی اطراف هسته دیده می شود. (1

برای الکترون نشر نور، مناسب ترین شیوه برای از دست دادن انرژی است. (2

انرژی الیه های الکترونی پیرامون هستۀ اتم های مختلف باهم برابر است. (3

انرژی در نگاه ماکروسکوپی، گسسته و در نگاه میکروسکوپی، پیوسته است. (4

عنصر منیزیم دارای سه ایزوتوپ طبیعی است که درصد فراوانی سبک ترین و سنگین ترین آن ها به ترتیب برابر با ۷۹ و 11 است. جرم51

amuاتمی میانگین عنصر منیزیم چند  است؟

24/12 (2 24/32 (1

24/47 (4 24/56 (3

اگر عنصر  با عنصر  از گروه 15 جدول تناوبی هم دوره باشد، عنصر  در کدام گروه جدول تناوبی جای دارد و عدد اتمی52

عنصر  کدام است؟

 A۳۲XA

X

سیزدهم، 33 (2 سیزدهم، 31 (1

چهاردهم، 33 (4 چهاردهم، 31 (3

اگر شمار الکترون های زیر الیۀ  اتم عنصر  دو برابر شمار الکترون های این زیر الیه در اتم عنصر  و شمار الکترون های زیر الیۀ53

 اتم آن برابر نصف شمار الکترون های این زیر الیه در اتم  باشد،  و  به ترتیب از راست به چپ، کدام دو عنصر در دورۀ

چهارم جدول تناوبی اند؟

۴sAB

۳dBAB

(2 (1

(4 (3

 Cu ,  Cr۲۹ ۲۴ Cu ,  M n۲۹ ۲۵

 Zn ,  Cr۳۰ ۲۴ Zn ,  M n۳۰ ۲۵

چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟54

الف) اولین ذره  های به  وجود آمده در کیهان، عنصرهای هیدروژن و هلیم بودند.

ب) عنصرهای هیدروژن و هلیم با گذشت زمان و افزایش دما، ابرهای سحابی را تشکیل دادند.

پ) درون ستاره  ها در دماهای بسیار باال عنصرهای سنگین از عنصرهای سبک  تر به  وجود می آیند.

ت) درون ستارگان عناصری مثل طال و آهن به  وجود می  آیند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اگر برای تشکیل ۶۰ گرم از اکسید یک فلز قلیایی خاکی (از واکنش فلز با اکسیژن)  الكترون مبادله شود، جرم اتمی55

فلز در این اکسید، چندبرابر جرم اتمی اکسیژن است؟ 

۱۸/۰۶ × ۱۰۲۳

(O = ۱۶ g.mol )−۱

0/75 (2 0/25 (1

1/5 (4 1/25 (3
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کدام آرایش الکترونی را می توان هم به یک اتم خنثی، هم به یک کاتیون و هم به یک آنیون پایدار نسبت داد؟56

(2 (1

(4 (3

۱s ۲s ۲p۲ ۲ ۶۱s ۲s ۲p۲ ۲ ۳

۱s ۲s ۲p ۳s۲ ۲ ۶ ۲۱s ۲s ۲p ۳s ۳p ۳d۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۱۰

چند مورد از موارد زیر درست است؟57

الف) فراوانی سنگین ترین ایزوتوپ  از ایزوتوپی از آن  که 13 نوترون دارد، بیشتر است.

ب) ایزوتوپ های یک عنصر دارای  یکسان، اما  متفاوت هستند.

پ) خواص شیمیایی اتم های هر عنصر به  آن وابسته است.

ت) تکنسیم نخستین عنصری بود که در راکتور هسته ای ساخته شد.

M g

ZA

Z

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اگر عنصر  از گروه 15 با عنصر  که عدد اتمی آن برابر 34 است، هم دوره باشد، عدد اتمی عنصر  کدام است و در بیرونی ترین58

زیرالیۀ الکترونی آن، چند الکترون وجود دارد؟

EGE

3 ، 35 (2 3 ، 33 (1

5 ، 35 (4 5 ، 33 (3

همۀ مطالب زیر نادرست هستند به جز ............59

خواص شیمیایی ایزوتوپ های یک عنصر یکسان و خواص فیزیکی آن ها کامًال باهم متفاوت است. (1

در نمونه های طبیعی تمامی عناصر ایزوتوپ ناپایدار وجود دارد. (2

ایزوتوپ هایی که در آن نسبت نوترون به پروتون کمتر از 1/5 باشد پایدار هستند. (3

،  و  خطوط رنگی مشاهده شده با کمترین انرژی و کمترین طول موج به ترتیب  ، در طیف نشری اتم های  (4

مربوط به  و  است.

HeHN eLi

N eH

عبارت کدام گزینه درست است؟60

تعداد الکترون های ظرفیت اتم  برابر 5 است. (1

شمارۀ دوره و گروه عنصر  به  ترتیب 3 و 7 است. (2

آرایش الکترونی  را می توان به صورت  خالصه کرد. (3

،  و  به صورت  است. ترتیب سطح انرژی زیرالیه های  (4

 B۵

 Cl۱۷

 S۱۶[He]۳s ۳p۲ ۴

۳p۳d۴s۳p < ۴s < ۳d


