ثبؾوِ تؼبلي
نمونه سواالت شيمي ()2
و آزمايشگاه
تاليف :سرکوهکي

فظل ()1

ًوًَِ ؾَاالت شيوي ()2

 -1الف) ثِ شكل ظيط ثب زلت ًگبُ كٌيس ٍ ؾپؽ ثب شكط ػلت تؼييي كٌيس
كِ ّطيك اظ پطتَ ّبي هـطح شسُ زض شكل زاضاي چِ ًَع ثبض الكتطيكي ّؿتٌس؟
ة) كسام تبثش اظ خٌؽ ًَض اؾت ؟
ج) كسام تبثش كوتطيي لسضت ًفَش ضا زاضز ؟
 -2اگط اتن  Aزاضاي  19پطٍتَى ٍ ًَ 20تطٍى ثبشسً ،وبز شيويبيي كبهل آى ضا ثٌَيؿيس.
 -3اگطًوبز شيويبيي ثطم

80
35 Br

ثبشس ًَ ،ع ٍ تؼساز شضات ثٌيبزي ضا زض ايي اتن تؼييي كٌيس.

 -4زض يًَْبي ظيط ًَع ٍ تؼساز شضات ثٌيبزي ضا تؼييي كٌيس:
الف)

ة) Cu 

27
13 Al

 -5كسام يك اظ شضات ظيط ايعٍتَح
الف)

X

17
35

Cl

35
17

64
29

ج)

14 3 
7N

هي ثبشس؟ػلت اًتربة ذَز ضا ثٌَيؿيس.

ة) Y 

37
17

ج) Z

35
16

 -6كسام فطآيٌس ظيط ًشبى زٌّسُ ًرؿتيي اًطغي يًَش اؾت؟ ػلت اًتربة ذَز ضا تَػيح زّيس.

الف) X( g )  X(g )  e 

ة) X(g )  X(2g)  e 

ج) X(s )  X(s )  e

ز) ) X( g )  e   X(g

ّ -7طگبُ آضايش الكتطًٍي اتوي ثِ

3P 3

ذتن شَز:

الف) آضايش الكتطًٍي -اٍضثيتبلي آًطا ثٌَيؿيس.
ة) ػسز اتوي آى ضا تؼييي كٌيس.
ج) اػساز كَاًتَهي هطثَؽ ثِ آذطيي الكتطٍى آى ضا تؼييي كٌيس.
 -8آضايش الكتطًٍي ّط يك اظگًَِ ّبي ظيط ضا ثب هسل اتوي ثَض ضؾن كٌيس:

الف) N

14
7

ة) Al3

27
13

ج) Na 

23
11

ً -9وَزاض ظيط تغييط اًطغي ّبي يًَش هتَالي  13 Alضا ًشبى هي زّس.
ثب تَخِ ثِ ًوَزاض ثِ ؾَاالت ظيط پبؾد زّيس:
الف) اتن  Alزاضاي چٌس اليِ الكتطًٍي اؾت؟
ة) اتن  Alزض ّط اليِ الكتطًٍي ذَز زاضاي چٌس الكتطٍى اؾت؟

ز)

_ 32 2
16

S

انرژي يونش

 -10خسٍل ظيط ضا كبهل كٌيس:
تؼساز كل اضثيتبل ّب

تؼساز اضثيتبل ّبي ظيطاليِ

ml

ًَع ظيطاليِ

l

n

؟

1

?

s

0

4

؟

-0،1 ،+1

p

؟

5

?

d

؟

?

?

f

؟

 -11ثب تَخِ ثِ آضايش الكتطًٍي ػٌبطط ظيط ثِ پطؾش ّبي هـطح شسُ پبؾد زّيس:

Ca : 18 Ar 4s 2

Ar : 10 Ne3s 2 3 p6

20

18

S : 10 Ne3s 2 3 p4

16

Na : 10 Ne3s1

11

الف)كسام يك اظ ػٌبطط فَق ثِ ػٌبطط اطلي زؾتِ  sتؼلك زاضًس؟
ة)كسام يك اظ ػٌبطط فَق ٍاكٌش ًبپصيطًس؟ چطا؟
 -12آضايش الكتطًٍي يَى

2

 Xثِ

3d 9

ذتن هي شَز .ايي ػٌظط ثِ كسام زؾتِ اظػٌبطط تؼلك زاضز ؟پبؾد ذَز ضا

تَػيح زّيس .
 -13زض كسام هَضز ؿَل هَج ًَض هٌتشط شسُ ثيشتط اؾت ؟چطا ؟

الف) n 5  n 4

ز) n 4  n 5

ج) n 5  n 2

ة) n 2  n 3

ّ -14طگبُ ثساًيس آضايش الكتطًٍـي  24 Crثِ طَضت 18 Ar 3d 5 4s1

هي ثبشس .ايـي آضايش الكتطًٍـي ضا چگًَِ

تـَخيِ هي كٌيس؟
35

37

 -15زٍ اتن : 17 X ٍ 17 X

الف) آيب ذَاص شيويبيي يكؿبًي زاضًس ؟چطا؟

ة)آيب ذَاص فيعيكي يكؿبًي زاضًس ؟
6

7

 -16ػٌظط  Liزاضاي زٍ ايعٍتَح  3 Liثب  7/4زضطس فطاٍاًي ٍ  3 Liثب  92/6زضطس فطاٍاًي اؾت .خطم اتوي هتَؾؾ
 Liضا هحبؾجِ كٌيس .
ً -17رؿتيي اًطغي يًَش  9 F ٍ 8 Oضا ثب ّن همبيؿِ كٌيس .
 -18آيب هي تَاى گفت كِ اطل ثٌب گصاضي زض آضايش الكتطًٍي ّوِ ػٌبطط ضػبيت هي شَز ؟تَػيح زّيس .

 -19ثب شكط ػلت زضؾتي يب ًبزضؾتي ّط يك اظ خولِ ّبي ظيط ضا تؼييي كٌيس:
الف) الكتطٍى زض حبلت ثط اًگيرتِ ًبپبيساض اؾت ٍ ؾؼي زاضز ثب اظ زؾت زازى اًطغي ثِ حبلت پبيِ ثبظگطزز .
ة) تبهؿَى اتن ضا كطُ اي ؾرت ثب ثبض هثجت زض ًظط گطفت كِ الكتطٍى ّب زض آى پطاكٌسُ اًس .
ج) پطتَ  αاظ شضات ثبضزاضي تشكيل شسُ ٍ زض هيساى الكتطيكي ثِ ؾوت آًس ( لـت هثجت ) هٌحطف هي شَز .
 -20الف) هسل اتوي «ثَض» ٍ «ضازضفَضز» ضا ثب يكسيگط همبيؿِ كٌيس ( .يك هَضز شجبّت ٍ يك هَضز تفبٍت )
ة) زض آضايش الكتطًٍي ضٍثطٍ كسام اطل ضػبيت ًشسُ اؾت ؟ آى ضا تَػيح زّيس.







ج) اٍضثيتبل ّبي  2s ٍ 1sضا اظ ًظط شكل ٍ حدن ثب يكسيگط همبيؿِ كٌيس.
 -21ثِ شضاتي كِ تؼساز الكتطٍى آًْب ثبّن ثطاثط ثبشس ،ايعٍالكتطٍى گفتِ هي شَز.اظ ثيي شضات ظيطكسام ّب ثبيكسيگط
ايعٍالكتطٍى ّؿتٌس ؟

K

Na 

19

11

 -22تؼساز ذـْبي ؿيفي ّلين  2 Heثيشتط اؾت يب ّيسضٍغى H

X

 -23تؼساز الكتطًٍْب ٍ پطٍتًَْب ٍ ًَتطًٍْبي اتن

208
82

Ne
1

P 3

10

15

؟

ضا هحبؾجِ كٌيس .

 -24چطا خولِ ظيط ثب ًظطيِ اتوي زالتَى ؾبظگبض ًيؿت ؟
« ثؿيبضي اظ تطكيت ّب زض حبلت هحلَل خطيبى الكتطيؿيتِ ضا اظ ذَز ػجَض هي زٌّس» .
 -25اًطغي ّبي يًَش هتَالي يك ػٌظط ثِ لطاض ظيط اؾت  .ثب تَخِ ثِ آًْب ثِ پطؾش ّبي ظيط پبؾد زّيس :

E1  800.6, E 2  2427, E 3  3658, E 4  25025, E 5  32826kJ.mol 1
الف) ػسز اتوي ايي ػٌظط چٌس اؾت ؟
ة) كسام اًطغي يًَش آى ًؿجت ثِ اًطغي يًَش لجلي آى خْش لبثل هالحظِ اي زاضز ؟
ج) اتن ايي ػٌظط زاضاي چٌس اليِ الكتطًٍي اؾت ؟
A

ز) زض ذبضخي تطيي اليِ الكتطًٍي اتن ايي ػٌظط چٌس الكتطٍى ٍخَز زاضز ؟
 -26ثب تَخِ ثِ شكل همبثل ثگَييس كِ زض ايي اًتمبل الكتطٍى،
´A

تغييط اًطغي الكتطٍى ٍ پبيساضي اتن چگًَِ اؾت ؟
1

2

3

ّ -27يسضٍغى زاضاي ؾِ ايعٍتَح  1T ، 1 D ، 1 Hهي ثبشس  .ثب تَخِ ثِ ايي هَػَع ثِ پطؾش ّبي ظيط پبؾد زّيس:
16

الف) ذَاص شيويبيي ٍ فيعيكي هَلكَل ّبي آة حبطل اظ تطكيت ايي ؾِ ايعٍتَح ّيسضٍغى ثب  8 Oضا ثب يكسيگط
همبيؿِ كٌيس .
ة) ّطگبُ يري هتشكل اظ هَلكَل ّبي

D2O

زاشتِ ثبشين ٍ آًطا زض آة هتشكل اظ هَلكَل ّبي

H 2O

ثيبًساظين ،

اًتظبض زاضيس كِ يد هَضز ًظط ضٍي آة ثبيؿتس يب زض آة فطٍ ضٍز؟ چطا؟
 -28چگًَِ هي تَاًيس اػشبضي ثَزى خطم اتوي ثؼؼي اظ ػٌبطط ضا زض خسٍل تٌبٍثي تَخيِ كٌيس؟
 -29چْبض ػسز كَاًتَهي هطثَؽ ثِ ّشتويي الكتطٍى زض آضايش ظيط ضا تؼييي كٌيس ٍ شكل اٍضثيتبل هطثَؽ ضا هشرض كٌيس.

1s 2 2s 2 2p4
 -30تَػيح زّيس كِ ثب ٍخَز ايٌكِ الكتطٍى ّب ثبض هٌفي ٍ ًؿجت ثِ يكسيگط زافؼِ زاضًس ،چگًَِ زٍ الكتطٍى زض يك
اٍضثيتبل خبي هي گيطًس ؟ ايي هَػَع ثِ كسام اطل ثط هي گطزز ؟
ّ -31طگبُ آضايش الكتطًٍي اتوي ثِ

3p 5

ذتن هي شَز:

الف) آضايش الكتطًٍي -اٍضثيتبلي آى ضا ثٌَيؿيس.
ة) ػسز اتوي ٍ شوبضُ زٍضُ ٍ گطٍُ آى ضا تؼييي كٌيس.
ّ -32طگبُ ثگَيين « كطثي زي اكؿيس ّوَاضُ شبهل يك اتن كطثي ٍ زٍ اتن اكؿيػى ثب زضطس خطهي  27/27زضطس كطثي
 72/72زضطس اكؿيػى اؾت  » .ايي گفتِ ثيبًگط كسام ثرش اظ ًظطيِ زالتَى هي ثبشس ؟
ّ -33طگبُ الكتطًٍي ثطاي ضفتي ثِ تطاظ اًطغي ثبالتط ثِ همساض

E1

اًطغي گطفتِ ثبشس  ،زض ثبظگشت ثِ حبلت پبيِ چِ همساض

اًطغي ٍ ثِ چِ ؿطيك اظ زؾت هي زّس ؟
 -34چطا زض هحبؾجِ ػسز خطهي ( )Aثِ تؼساز الكتطٍى تَخْي ًوي شَز ؟
 -35زض ضاثـِ ثب پطتَ كبتسي ثِ ؾَاالت شيل پبؾد زّيس :
الف) ػلت ؾيط پطتَ ّبي كبتسي ثِ ذؾ ضاؾت ضا شطح زّيس.
ة) چطا گبظ زضٍى لَلِ پطتَ كبتسي هلتْت هي شَز؟
ج) چگًَِ پي ثِ ٍخَز ثبض الكتطيكي زض پطتَ كبتسي هي ثطين؟
ز)چگًَِ هتَخِ هي شَين كِ پطتَ كبتسي زاضاي اًطغي اؾت؟
 -36اگط خٌؽ كبتس ضا زض آظهبيش لَلِ كبتسي ػَع كٌين ،چِ اتفبلي هي افتس؟ اظ ايي پسيسُ چِ ًتيدِ اي گطفتِ هي شَز؟
 -37زضؾتي يب ًبزضؾتي ػجبضت ّبي ظيط ضا ثب شكط زليل هشرض كٌيس :
2

الف) تؼساز حساكثط الكتطٍى ّبي يك ظيطاليِ ثطاثط  2nاؾت .
ة) ؾـح اًطغي اٍضثيتبل ّبي  3dپبييي تط اظ ؾـح اًطغي اٍضثيتبل  4sاؾت .
ج) ايعٍتَح ّبي يك ػٌظط زاضاي  N ٍ Zثطاثط ّؿتٌس .
ز) ػسز خطهي يك فلع ٍ كبتيَى حبطل اظ آى هتفبٍت اؾت .
ُ) زض ؿيف ًشطي ذـي ،اًطغي ّط ًَاض تفبٍت هيبى ؾـح آغبظي ٍ پبيبًي الكتطٍى ضا ًشبى هي زّس .
 -38ػلت ضا زض ّط هَضز تَػيح زّيس :
الف) ايعٍتَح ّب ذَاص شيويبيي يكؿبًي زاضًس .
ة) پطتَّبي  αزض هيساى الكتطيكي ثِ ؾوت لـت هٌفي هٌحطف هي شًَس .
ج) پطتَ ّبي  γاظ ٍضلِ آلَهيٌيَهي ٍ كبغصي هي گصضًس  ،زض طَضتيكِ پطتَّبي ً β ٍ αوي گصضًس .
ز) زض آظهبيش ضازضفَضز ثيشتط شضات  αثسٍى اًحطاف اظ ٍضلِ ؿال ػجَض كطزًس .

n=5
n=4

n=3

A
B C D

 -39ػلت تفبٍت ؿيف ًشطي ذـي ػٌبطط ثب يكسيگط چيؿت ؟
 -40زض هَضز شكل همبثل ثِ ؾَاالت پبؾد زّيس :
الف) كسام اًتمبل طحيح ًيؿت؟چطا؟
ة)كسام اًتمبل زاضاي ثيشتطيي اًطغي اؾت؟چطا؟

 -41يَى X 2

56
?

زاضاي  28الكتطٍى اؾت .اتن ذٌثي  Xزاضاي چٌس پطٍتَى ٍ چٌس ًَتطٍى اؾت؟

 -42اًحطاف پطتَ كبتسي زض هيساى الكتطيكي ٍ هغٌبؿيؿي چِ چيعي ضا ًشبى هي زّس .
 -43تؼساز شضات ظيط اتوي ضا زض

X 3

31
15

هؼيي كٌيس.

 -44ثطم زاضاي زٍ ايعٍتَح اؾت يكي ثب خطم  ٍ 78/9183 amuزضطس فطاٍاًي  ٍ 50/54زيگطي ثب خطم 80/9163 amu
ٍ زضطس فطاٍاًي  . 49/46خطم اتوي هتَؾؾ ثطم چمسض اؾت؟
63

 -45هؽ هطكت اظ زٍ ايعٍتَح اؾت يكي  29 Cuكِ خطم اتوي  62/930 amuزاضز ٍ زيگطي كِ خطم اتوي amu
 64/928زاضز .اگط خطم اتوي هتَؾؾ هؽ ثطاثط  63/546 amuاؾت زضطس فطاٍاًي ّط يك اظ زٍ ايعٍتَح ضا هحبؾجِ
ًوبييس.

 -46آضايش الكتطًٍي ًٍوَزاض اٍضثيتبلي Fe3 ٍ 26 Fe2
 -47آضايش الكتطًٍي پبيساض

Cr

24

ٍ

Cu

29

26

ضا ضؾن كطزُ ثگَييس كسام پبيساضتط اؾت؟چطا؟

ضا ضؾن كطزُ ٍ ػلت ػسم هـبثمت ايي زٍ آضايش ضا اظاطل آفجب تَػيح

زّيس .
ً -48وَزاضاضثيتبلي اتن  Aثِ طَضت ظيط اؾت:


















Ar

18

الف) ػسز اتوي ايي ػٌظط چٌس اؾت؟
ة) ايي ػٌظط چگًَِ ثِ پبيساضي هي ضؾس؟ آضايش ٍ ًوبز يَى پبيساض حبطل اظ آى ضا ضؾن كٌيس.
ج) ثطاي تك الكتطٍى هَخَز  ،چْبض ػسز كَاًتَهي ضا هشرض كٌيس .
 -49ثطاي  n=4تؼساز ظيطاليِ ّب  ،تؼساز اٍضثيتبل ٍ ًَع اٍضثيتبل ّب ٍ تؼساز الكتطٍى ّبي هَخَز زض ّط ظيطاليِ ٍ تؼساز
كل الكتطٍى ّبي ايي اليِ ضا هؼيي كٌيس ّ .وچٌيي ثطاي ّط اٍضثيتبل  ،ػسز كَاًتَهي هغٌبؿيؿي ضا هشرض كٌيس .
 -50چطا ايعٍتَح ّب ذَاص شيويبيي هشبثِ زاضًس؟

c
e
ثطاي آى
 -51اگط همساض ثبض الكتطيكي الكتطٍى ثطاثط   1.6  10 19كَلي ٍ ًؿجت
g
m
الكتطٍى ضا هحبؾجِ كٌيس؟
 -52ثب تَخِ ثِ آظهبيش ضازضفَضز ثِ هَاضز ظيط پبؾد زّيس:

  1.76  10 8ثبشس ،خطم

الف) زض ايي آظهبيش ًَع پطتَ هَضز اؾتفبزُ چيؿت؟
ة) اظ ػجَض تؼساز ظيبزي اظ پطتَ ّب اظ ٍضلِ ؿال چِ ًتيدِ اي هي گيطين؟
ج) اظ ثطگشت پطتَ ّب ثِ ػمت چِ ًتيدِ اي هي گيطين؟
ز) چِ هشبّسُ اي ؾجت شس تب ضازضفَضز هسل اتوي تبهؿَى ضا ضز كٌس؟
ُ) ثب تَخِ ثِ ًتبيح آظهبيش ضازضفَضز هسلي ثطاي اتن پيشٌْبز كٌيس.
 -53الف) ًَع پطتَّبي حبطل اظ هَاز ضازيَاكتيَ ضا ثٌَيؿيس.
ة) كساهيك ثيشتطيي ٍ كوتطيي اًطغي ضا زاضز؟
ج) ثبض الكتطيكي ٍ خٌؽ ّط كسام ضا هشرض كٌيس.
 -54تشبثِ زٍ هسل «ثَض» ٍ «كَاًتَهي» چيؿت؟
 -55تفبٍت ّبي هسل ّبي اتوي «تبهؿَى» ٍ «ضازضفَضز» ضا ثٌَيؿيس.
-56

زض ظيطاليِ 3s1

:

الف) ّطيك اظ ػسزّبي ً 1ٍ 3شبى زٌّسُ چيؿت؟
ة) ثطاي الكتطًٍي كِ زض ايي تطاظ لطاض هي گيطز  ،چْبض ػسز كَاًتَهي ضا هشرض كٌيس.
 -57آضايش الكتطًٍي -اٍضثيتبلي يَى ّبي

Fe2

26

،

Fe3

26

،

S 2

16

ضا ضؾن كٌيس كسام يك اظ ايي يَى ّب اظ ًظط

آضايش الكتطًٍي پبيساضتط اؾت؟چطا؟
-58

هٌظَض اظ ػٌبطط ٍاؾـِ چيؿت؟ ٍ اظ ضٍي آضايش الكتطًٍي چگًَِ هي تَاى آًْب ضا تشريض زاز؟

 -59خطم اتوي هتَؾؾ كطثي  12/01 amuاؾت .ثب تَخِ ثِ ايي كِ كطثي زاضاي زٍ ايعٍتَح  13ٍ12ثب خطم اتوي ثِ
تطتيت  13/00335ٍ12اؾت زضطس فطاٍاًي ّطيك اظ زٍ ايعٍتَح ضا هحبؾجِ كٌيس.
 -60ايعٍتَح ّبي ّيسضٍغى ضا ًبم ثطزُ ٍ ثگَييس كساهيك اظ آًْب پطتَظا هي ثبشس؟
 -61ثب تَخِ ثِ شكل ظيط ثِ ؾَاالت زازُ شسُ پبؾد زّيس:
الف) اتن ًشبى زازُ شسُ زض شكل زض هَلؼيت ّبي

اًطغي

A

 B ٍ Aزض چِ حبلتي لطاضزاضز؟
ة) اتن چگًَِ اظ حبلت  Aثِ حبلت  Bخْش هي يبثس؟
ج) ايي شكل چِ ذبطيتي اظ الكتطٍى زاذل اتن
ضا ًشبى هي زّس؟ ( شضُ اي يب هَخي ) ،زليل زيگطي ثطاي اثجبت ايي ذبطيت ثيبى كٌيس.
 -62ؾبذتبض اتن ّيسضٍغى ضا ثب زٍ هسل اتوي ثَض ٍ كَاًتَهي ًشبى زّيس .
ً -63ظطيِ ثَض زض چگًَگي تَظيغ الكتطٍى زض اؿطاف ّؿتِ اتن ضا تَػيح زّيس.
 -64كَاًتيسُ ثَزى اًطغي الكتطٍى زض يك اتن ضا تَػيح زّيس .
 -65كشف ايعٍتَح ّب كسام هَضز اظ تئَضي اتوي زالتَى ضا ًمغ كطز؟

B

 -66هٌظَض اظ خطم اتوي هتَؾؾ چيؿت؟
 -67ػجبضت

)n 2 ٍ l(l  1

ثِ تطتيت ًشبى زٌّسُ چيؿت؟

 -68الف) كساهيك اظ آضايش ّبي الكتطًٍي زازُ طحيح هي ثبشس؟
ة) آضايش طحيح ثب ضػبيت چِ لبػسُ اي ضؾن هي شَز؟ هفَْم ايي لبػسُ ضا ثيبى كٌيس.






2s 2

2p 2


2s 2

2p 2

(الف



(ة

 -69هشرظبت شضُ اي ّطيك اظ گًَِ ّبي ظيط ضا ثٌَيؿيس  ( .الكتطٍى  ،پطٍتَى ًَ ،تطٍى )
الف)

3
1

T

P 3

ة)

ج) Ba 2

31
15

37
56

ً -70ؿجت تؼساز اٍضثيتبل ّب ثِ تؼساز الكتطٍى ّب زض ؾـح اًطغي چْبضم چيؿت ؟
 -71ثِ ّط يك اظ هَاضز ظيط پبؾد زّيس :
الف) اگط ثِ اتن كلط يك الكتطٍى اػبفِ كٌين  ،چِ تغييطي ضخ هي زّس ؛ ًوبز كبهل آى ضا ثٌَيؿيس .

ة) اگط ثِ اتن Al

13

زٍ تب ًَتطٍى اػبفِ كٌين  ،چِ تغييطي ضخ هي زّس ؛ ًوبز كبهل آى ضا پؽ اظ تغييط ثٌَيؿيس .

 -72ثِ ػميسُ زالتَى توبم اتن ّبي يك ػٌظط هؼيي اظ ّط ًظط شجيِ يكسيگطًس .چطا ايي ثرش اظ ًظطيِ زالتَى ثبيس تؼسيل
شَز ٍ ايي ثرش ثبيس چگًَِ تغييط كٌس ؟
5

 -73آضايش الكتطًٍي ػٌظطي ثِ  2pذتن هي شَز  .ػسز اتوي  ،شوبضُ زٍضُ ٍ گطٍُ آًطا تؼييي كٌيس .
 -74ثط اؾبؼ ًظطيِ ثَض هٌشأ ًَض هٌتشط شسُ اظ يك هبزُ زض ؿيف ًوب چيؿت ؟
 -75كساهيك اظ اتن ّبي

A

131
Z

،

B

126
Z1

،

C

132
Z

ٍ

D

132
Z1

ايعٍتَح يكسيگطًس ؟ چطا ؟

 -76خسٍل ظيط ضا كبهل كٌيس:
حداکثر تعداد الکترون

تعداداربیتال

عدد کوانتومی اربیتالی

عددکوانتومی اصلی

نماد زيراليه
3p

 -77ؾيليؿين ؾِ ايـعٍتَح ثب خطم ّبي اتوـي  29/97amu ، 28/98 amu ، 28/98 amuثِ تطتيت زاضاي فطاٍاًي
 3/09 ، 4/70 ، 92/21زضطس اؾت .خطم اتوي هتَؾؾ ايي ػٌظط ضا حؿبة كٌيس.

 -78آضايش الكتطًٍي_اٍضثيتبلي يَى Mg2

ضا ضؾن كطزُ ٍتؼييي كٌيس كِ آيب ثِ ّشتبيي پبيساض ضؾيسُ اؾت يب ًِ؟

() Mg=12

 -79تؼساز الكتطًٍْب  ،پطٍتًَْب ٍ ًَتطًٍْبي Fe3

56
26

ضا تؼييي كٌيس .

 -80آضايش الكتطًٍي  -اضثيتبلي اتن

Cr

24

ضا ثٌَيؿيس.

4s1

 -81اػساز كَاًتَهي اطلي ٍ فطػي الكتطًٍي كِ زض

لطاض زاضز ضا ثٌَيؿيس .

 -82چطا همساض اًطغي ًرؿتيي يًَش  10 Neثيش اظ همساضاًطغي ًرؿتيي يًَش

Na

11

هي ثبشس ؟

ٍ -83خَُ توبيع اٍضثيتبل ّبي  2s ٍ 1sزض چيؿت ؟
 -84آضايش اٍضثيتبلي اتن
 -85اگط آضايش الكتطًٍي

Cr

24

A 2

ثِ

ضا ضؾن كٌيس .

3p 6

ذتن هي شَز :

الف) شوبضُ زٍضُ ٍ گطٍُ ايي ػٌظط ضا تؼييي كٌيس .
ة) ايي ػٌظط خعٍ كسام زؾتِ اظ ػٌبطط هي ثبشس ؟
 -86ثب تَخِ ثِ ًوبز اتن كلط ثِ ؾَاالت ظيط پبؾد زّيس:

Cl

35
17

Cl

ٍ

37
17

الف) ايي اتن ّب زض كسام هَضز اذتالف زاضًس ٍ تؼساز كسام شضُ ثبػث اذتالف شسُ اؾت ؟
ة) ايي اتن ّب ًؿجت ثِ ّن چِ ًبهيسُ هي شًَس ؟
ج) ذَاص فيعيكي ٍ شيويبيي ايي زٍ اتن ضا ثب شكط زليل ثب يكسيگط همبيؿِ ًوبييس.

 -87شضات ظيط ضا زض ًظط گطفتِ ٍ ثِ ؾَاالت ظيط پبؾد زّيس Fe2 :

26

S2 ٍ 24 Cr ،

16

الف) آضايش الكتطًٍي ّط يك ضا ثب اؾتفبزُ اظ ًوبز  d ٍ p ، sثٌَيؿيس .
ة) آضايش اٍضثيتبلي اليِ آذط ّط يك اظ شضات ضا ضؾن كٌيس .
 -88اگط آذطيي الكتطٍى ػٌظطي ( تك الكتطٍى ) زض اٍضثيتبل

3p y

ثبشس ،اػساز كَاًتَهي ايي الكتطٍى ضا هشرض كٌيس

.
 -89آضايش الكتطًٍي زٍ ػٌظط

B3  ٍ A 3 

6

ثِ  3pذتن هي شَز  .آضايش الكتطًٍي  B ٍ Aضا ًَشتِ ٍ شوبضُ زٍضُ

ٍ گطٍُ ّطيك اظ اتن ّبي  A , Bضا تؼييي كٌيس .
 -90شضات ظيط اتوي ثطاي گًَِ ّبي  C ٍ B ٍ Aزض ظيط زازُ شسُ اؾت .هشرض كٌيس كساهيك اظ آًْب كبتيَى يب آًيَى ٍ
يب ذٌثي اؾت ؟ آًْب ضا ثب ًوبز ػلوي ًشبى زّيس :
نام عنصر

تعداد الکترون

تعداد پروتون

تعداد نوترون

A

11

11

12

B

24

26

30

C

18

15

16

 -91ؾيليؿين زاضاي ؾِ ايعٍتَح ثِ خطم ّبي اتوي  29 amu ٍ 28 amu ، 27amuاؾت  ،فطاٍاًي ّطكسام ثِ تطتيت 92
 3 ٍ 5 ،زضطس اؾت .خطم اتوي هتَؾؾ ايي ػٌظط ضا حؿبة كٌيس.
 -92زٍ الكتطٍى هَخَز زض ظيط اليِ ي  1sزضكسام ػسز كَاًتَهي ثب ّن فطق زاضًس ؟ ( ثب تَخِ ثِ كسام اطل يب لبًَى )

 -93چْبض ػسز كَاًتَهي ضا ثطاي الكتطٍى ٍالغ زض اليِ آذط ػٌظط پتبؾين ثٌَيؿيس) K=19( .

S

 -94زض ّط يك اظ هَاضز ظيطچِ تغييطي زض اتوْبي

32
16

ٍ Al

27
13

ضخ هي زّس؟

32

الف) اگط اظ اتن  16 Sيك پطٍتَى كن كٌين ً ،وبز كبهل آًطا پؽ اظ تغييط ثٌَيؿيس .
27

ة ) اگط اظ اتن  13 Alؾِ الكتطٍى كن كٌينً ،وبز كبهل آًطا پؽ اظ تغييط ثٌَيؿيس .

 -95اػساز كَاًتَهي m s ٍ m l ٍ l ٍ n
 -96آضايش الكتطًٍي اليِ آذط يَى

M 3

ضا ثطاي الكتطٍى ّبي هَخَز زض تطاظ  4s 2هشرض كٌيس .
ثِ

2p 6

ذتن هي شَز .تؼييي كٌيس :

الف) ػسز اتوي ايي ػٌظط چٌس اؾت ؟
ة) شوبضُ گطٍُ ٍ زٍضُ ايي ػٌظط ضا هشرض كٌيس .
ج) فطهَل اكؿيس آى ضا ثٌَيؿيس.
3

 -97ؾِ شضُ همبثل چِ ًؿجتي ثب ّن زاضًس ؟

، 1T

D

2
1

ٍ

H

1
1

الف) ايي ؾِ شضُ زض كسام شضُ ظيط اتوي ثب ّن فطق زاضًس ؟
ة) ايي پسيسُ كسام لؿوت اظ ًظطيِ اتوي زالتَى ضا ًمغ هي كٌس؟ تَػيح زّيس.
 -98ثب تَخِ ثِ آضايش الكتطًٍي چْبض ػٌظط ظيط ثِ ؾَاالت ظيط پبؾد زّيس :

10 Ne3s1

، 11 Na :

K : 18 Ar4s1

19

Ca : 18 Ar4s 2 ،

Sc : 18 Ar4s 2 3d1 ،

20

21

الف) كسام زٍ ػٌظط اظ لحبف ذَاص شيويبيي ثِ ّن شجيِ اًس؟ چطا؟
ة) فؼبليت شيويبيي كسام ػٌظط اظ ثميِ ثيشتط اؾت؟
ً -99رؿتيي اًطغي يًَش زٍ ػٌظط B ٍ A
ضا ثب شكط زليل ثب ّن همبيؿِ كٌيس :
ً -100رؿتيي اًطغي يًَش كساهيك اظ اتوْبي ظيط ثيشتط اؾت ؟
الف)

N

7

ة)

O

ج)

8

C

گروه

دوره ( تناوب )

عنصر

13

2

A

14

3

B

ز) Na

6

11

 -101ثب تَخِ ثِ آضايش الكتطًٍي ؾِ ػٌظط ظيط ثِ ؾَاالت پبؾد زّيس :

K : 18 Ar4s1

19

S : 10 Ne3s 2 3p 4 ،

الف)  S ٍ Kثِ چِ يَى ّبيي تجسيل هي شًَس ؟
ة) فطهَل ٍ ًبم تطكيت حبطل اظ ٍاكٌش  S ٍ Kضا ثٌَيؿيس.

16

Ar : 10 Ne3s 2 3p 6 ،

18

 -102تؼساز الكتطٍى  ،پطٍتَى ًٍَتطٍى ضا زض ّط يك اظ گًَِ ّبي همبثل ضا هشرض كٌيسAl3  :

27
13

ٍ Cl 

35
17

 -103كساهيك اظ اليِ ّبي همبثل ظٍزتط اظ الكتطٍى پط هي شَز ؟  4Sيب ٍ 3dچطا ؟
 -104آضايش الكتطًٍي اٍضثيتبلي

Cu

29

Cr ،

24

Fe ،

26

ٍ S2 

16

ضا ضؾن كٌيس .

 -105زض يك ًوًَِ آظهبيشگبّي هرلَؿي اظ ؾِ ايعٍتَح اكؿيػى ثب خطهْبي اتوي18/00ٍ 17/00 ، 15/99ثِ تطتيت ثب
فطاٍاًي ًؿجي  5 ٍ 25 ،70پط شسُ اؾت  .خطم اتوي هتَؾؾ ايي ًوًَِ هظٌَػي ضا حؿبة كٌيس .
64

 -106آضايش الكتطًٍي -اٍضثيتبلي  ،تؼساز پطٍتَى ًٍَتطٍى  29 Cuضا ثٌَيؿيس .

 -107آضايش الكتطًٍي شضُ ّبي Zn2
 -108آضايش الكتطًٍي

30

ٍ Br 

2
2
 B ٍ Aثِ 3P 6

35

ضا ثظَضت اٍضثيتبلي ًشبى زّيس .

ذتن هي شَز .آضايش الكتطًٍي  B ٍ Aضا ضؾن كٌيس .

 -109زٍ هَضز اظ ٍيػگي ّبي اشؼِ كبتسي ضا تَػيح زّيس.
 -110زض خسٍلي ثطاي  n = 3ؾبيط اػساز كَاًتَهي ضا هحبؾجِ كٌيس .
 -111ثب تَخِ ثِ شكل همبثل كِ تَليس پطتَّبي ضازيَاكتيَ ضا

A

B

C

اظ يك هحفظِ ؾطثي ضا ًشبى هي زّسًَ ،ع ّط يك اظ پطتَّبي
 C ٍ B ٍ Aضا هشرض كٌيس .
 -112زض ظيط اليِ : 2s1
الف ّ .ط يك اظ اػساز ً 2ٍ1شبى زٌّسُ چيؿت ؟
ة  .ثطاي الكتطًٍي كِ زض ايي تطاظ لطاض هي گيطز چْبض ػسز كَاًتَهي ضا ًشبى زّيس .
 -113ثب تَخِ خسٍل همبثل ً :وبز ّط يك
n

اظ اتوْب  ،يًَْب ضا ثظَضت

C

B

A

17

20

7

پروتون

17

18

10

الکترون

A

 z xثٌَيؿيس .

7
20
نوترون 24/هي ثبشٌس .
ًؿجي 2 ٍ 75/8
فطاٍاًي
 -114ايعٍتَپْبي ؿجيؼي ٍپبيساض كلط ػجبضتٌس اظ ايعٍتَح كلط ثب خطم 1837ٍ 35ثب

خطم اتوي هتَؾؾ كلط چيؿت ؟

 -115آضايش الكتطًٍي -اٍضثيتبلي Al

13

ضا ضؾن كطزُ ٍثِ پطؾشْبي ظيط پبؾد زّيس:

الف ) تؼساز الكتطًٍْبي خفت ًشسُ چٌس تبؾت ؟
ة)  Alثطاي ضؾيسى ثِ آضايش ّشت تبيي چٌس الكتطٍى ثبيس ثپصيطز ٍيب اظ زؾت ثسّس؟
 -116ػٌظط  Aزاضاي زٍ ايعٍتَح ؿجيؼي اؾت اٍلي ثبػسز خطهي  ٍ 10فطاٍاًي ًؿجي  20زض طس ٍايعٍتَح زيگط ثب ػسز
خطهي ٍ 11فطاٍاًي ًؿجي  80زض طس هي ثبشس  ،خطم اتوي هتَؾؾ ايي ػٌظط ضا پيسا كٌيس .

