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 A                                                     هَلؼيت ّبيزض شسُ زض شكل زازُ الف( اتن ًشبى 

 A  ٍB زض چِ حبلتي لطاضزاضز؟ 
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 زليل زيگطي ثطاي اثجبت ايي ذبطيت ثيبى كٌيس. ،ضا ًشبى هي زّس؟ ) شضُ اي يب هَخي ( 

 ي ثَض ٍ كَاًتَهي ًشبى زّيس . ؾبذتبض اتن ّيسضٍغى ضا ثب زٍ هسل اتو  -62

 ًظطيِ ثَض زض چگًَگي تَظيغ الكتطٍى زض اؿطاف ّؿتِ اتن ضا تَػيح زّيس.  -63

 كَاًتيسُ ثَزى اًطغي الكتطٍى زض يك اتن ضا تَػيح زّيس .   -64

 كشف ايعٍتَح ّب كسام هَضز اظ تئَضي اتوي زالتَى ضا ًمغ كطز؟  -65



 ؿت؟هٌظَض اظ خطم اتوي هتَؾؾ چي  -66
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 الف( كساهيك اظ آضايش ّبي الكتطًٍي زازُ  طحيح هي ثبشس؟   -68

  ة( آضايش طحيح ثب ضػبيت چِ لبػسُ اي ضؾن هي شَز؟ هفَْم ايي لبػسُ ضا ثيبى كٌيس.
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 از الكتطٍى ّب زض ؾـح اًطغي چْبضم چيؿت ؟ضثيتبل ّب ثِ تؼسًٍؿجت تؼساز ا  -70
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ثِ ػميسُ زالتَى توبم اتن ّبي يك ػٌظط هؼيي اظ ّط ًظط شجيِ يكسيگطًس. چطا ايي ثرش اظ ًظطيِ زالتَى ثبيس تؼسيل   -72

 ٍ ايي ثرش ثبيس چگًَِ تغييط كٌس ؟ شَز
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 ضا ثٌَيؿيس.  Cr24اضثيتبلي اتن  -ايش الكتطًٍي آض -80
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 ضا ضؾن كٌيس . Cr24ضثيتبلي اتن ٍآضايش ا -84

اگط آضايش الكتطًٍي  -85
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 س . الف( شوبضُ زٍضُ ٍ گطٍُ ايي ػٌظط ضا تؼييي كٌي

 ة( ايي ػٌظط خعٍ كسام زؾتِ اظ ػٌبطط هي ثبشس ؟

Cl35َخِ ثِ ًوبز اتن كلط ثِ ؾَاالت ظيط پبؾد زّيس: تثب   -86 

17  ٍCl37

17 

 الف( ايي اتن ّب زض كسام هَضز اذتالف زاضًس ٍ تؼساز كسام شضُ ثبػث اذتالف شسُ اؾت ؟

 ّن چِ ًبهيسُ هي شًَس ؟ة( ايي اتن ّب ًؿجت ثِ 

 ج( ذَاص فيعيكي ٍ شيويبيي ايي زٍ اتن ضا ثب شكط زليل ثب يكسيگط همبيؿِ ًوبييس.

2شضات ظيط ضا زض ًظط گطفتِ ٍ ثِ ؾَاالت ظيط پبؾد زّيس :  -87
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 ثٌَيؿيس . s  ،p  ٍdا ثب اؾتفبزُ اظ ًوبز الف( آضايش الكتطًٍي ّط يك ض

 ضثيتبلي اليِ آذط ّط يك اظ شضات ضا ضؾن كٌيس . ٍة( آضايش ا

ثبشس، اػساز كَاًتَهي ايي الكتطٍى ضا هشرض كٌيس   yp3ضثيتبل ٍاگط آذطيي الكتطٍى ػٌظطي ) تك الكتطٍى ( زض ا  -88
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آضايش الكتطًٍي زٍ ػٌظط  -89
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3p  ذتن هي شَز . آضايش الكتطًٍيA  ٍB  ٍ ِزٍضُ شوبضُ ضا ًَشت

 ضا تؼييي كٌيس . A , Bاظ اتن ّبي ٍ گطٍُ ّطيك 

ب كبتيَى يب آًيَى ٍ زض ظيط زازُ شسُ اؾت. هشرض كٌيس كساهيك اظ آًْ A  ٍB  ٍC گًَِ ّبيشضات ظيط اتوي ثطاي  -90

 يب ذٌثي اؾت ؟ آًْب ضا ثب ًوبز ػلوي ًشبى زّيس :

 تعداد نوترون تعداد پروتون تعداد الکترون نام عنصر
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B 24 26 30 

C 18 15 16 

 92اؾت ، فطاٍاًي ّطكسام ثِ تطتيت  amu27  ،amu 28  ٍamu 29ؾيليؿين زاضاي ؾِ ايعٍتَح ثِ خطم ّبي اتوي  -91

 زضطس اؾت. خطم اتوي هتَؾؾ ايي ػٌظط ضا حؿبة كٌيس.  3ٍ  5 ،

 كسام ػسز كَاًتَهي ثب ّن فطق زاضًس ؟ ) ثب تَخِ ثِ كسام اطل يب لبًَى (زض 1sظيط اليِ ي زٍ الكتطٍى هَخَز زض  -92
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S32چِ تغييطي زض اتوْبي  ظيطض ّط يك اظ هَاضز ز  -94
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 ، ًوبز كبهل آًطا پؽ اظ تغييط ثٌَيؿيس . يك پطٍتَى كن كٌين 16

Al27اگط اظ اتن  (ة 

 بز كبهل آًطا پؽ اظ تغييط ثٌَيؿيس .ؾِ الكتطٍى كن كٌين، ًو 13

 هشرض كٌيس . 24sتطاظالكتطٍى ّبي هَخَز زض ضا ثطاي  n ٍl  ٍlm ٍsmاػساز كَاًتَهي   -95

ثِ  3Mآضايش الكتطًٍي اليِ آذط يَى   -96
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2p : ذتن هي شَز. تؼييي كٌيس 

 الف( ػسز اتوي ايي ػٌظط چٌس اؾت ؟

 ة( شوبضُ گطٍُ ٍ زٍضُ ايي ػٌظط ضا هشرض كٌيس .

 ضا ثٌَيؿيس.  ج( فطهَل اكؿيس آى

T3 ؟        ؾِ شضُ همبثل چِ ًؿجتي ثب ّن زاضًس   -97
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 ؟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. 

 ثب تَخِ ثِ آضايش الكتطًٍي چْبض ػٌظط ظيط ثِ ؾَاالت ظيط پبؾد زّيس :  -98
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1011 3sNe:Na ،   1

1819 4sAr:K   ،  2

1820 4sAr:Ca    ،  12

1821 34 dsAr:Sc  

 الف( كسام زٍ ػٌظط اظ لحبف ذَاص شيويبيي ثِ ّن شجيِ اًس؟ چطا؟

 ة( فؼبليت شيويبيي كسام ػٌظط اظ ثميِ ثيشتط اؾت؟

 

  A  ٍBًرؿتيي اًطغي يًَش زٍ ػٌظط  -99

 ضا ثب شكط زليل ثب ّن همبيؿِ كٌيس : 

 

 هيك اظ اتوْبي ظيط ثيشتط اؾت ؟ًرؿتيي اًطغي يًَش كسا -100

    Na11ز(                         C6ج(                      O8ة(                 N7الف( 

 ّيس :ثِ ؾَاالت پبؾد ز ظيطثب تَخِ ثِ آضايش الكتطًٍي ؾِ ػٌظط  -101

                   1

1819 4sAr:K  ،  42

1016 33 psNe:S    ،  62

1018 33 psNe:Ar   

 ثِ چِ يَى ّبيي تجسيل هي شًَس ؟ K  ٍSالف( 

 ضا ثٌَيؿيس.  K  ٍSة( فطهَل ٍ ًبم تطكيت حبطل اظ ٍاكٌش 

 عنصر دوره ) تناوب ( گروه

13 2 A 

14 3 B 
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