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شیمی پایههاي سه سطحیمجموعه کتاب کیهان زادگاه الفباي هستی: فصل اول 5496: کد کتاب

هاي نسبتاً دشوار سؤال
.سوال پاسخ دهند5سوال به 10از هر 5500تا 4750آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.دهندسوال پاسخ ) 7یا (6سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند8سوال به بیش از 10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

xa12،xaایزوتوپ3دارايxاتم - 1 112وxa 212و 70،20ها به ترتیب برابر که درصد فراوانی آندر صورتی. باشدمی
تر چند نوترون وجود دارد؟ باشد، در ایزوتوپ سنگینamu4/24برابر xو جرم اتمی میانگین اتم 10

1673422/07/90%46%76
1 (122 (133 (144 (15

. طیف نشري خطی یکسانی دارند... هاي توان دریافت که گونهبا توجه به اطالعات زیر می- 2
)N : ،تعداد نوترونP : تعداد پروتون وA :عدد جرمی(

37202412
23123518




A,N:YA,N:Y

PN,N:XPN,N:X

1769506/08/90%50%70
1 (XوY2 (YوY

3 (XوY4 (امکان ندارد که  طیف نشري خطی دو گونه، یکسان باشد .
در شکل زیر که مربوط به طیف نشري خطی اتم هیدروژن است، کدام انتقال الکترونی مربوط به بخش نامرئی، - 3

)راست به چپاز (تري دارد؟ کدام انتقال مربوط به خط قرمز و کدام انتقال الکترونی طول موج کوتاه
676921/07/91%17%65

1 (A،C،D

2 (A،D،B

3 (B،D،D

4 (B،C،B

باشد، عدد اتمی 80برابر Xباشد و عدد جرمی عنصر 9برابر Xاگر تفاوت تعداد نوترون و الکترون یون-4
.)ها را از راست به چپ بخوانیدگزینه(ترتیب کدامند؟ ي ظرفیت آن بههاي الیهو تعداد الکترونXعنصر 

676921/07/91%16%63
1 (35 -72 (35 -63 (34 -74 (34 -6

است و در اتم s4هاي موجود در زیرالیه سه برابر الکترونp4هاي موجود در زیرالیه تعداد الکترونAدر اتم -5
Bهاي موجود در زیرالیه تعداد الکترونd4هاي موجود در زیرالیه ، پنج برابر تعداد الکترونs5 است، کدام

.)ها استیر الیههاي ذکر شده مربوط به آخرین زویژگی(درست است؟ Bو Aمطلب در مورد 
676921/07/91%16%63

. است24و 33به ترتیب برابر Bو Aعدد اتمی عناصر ) 1
. از عناصر اصلی دوره پنجم جدول تناوبی استBیک گاز نجیب بوده و عنصر Aعنصر ) 2
.است0lالکترون با عدد کوانتومی10قطعاً داراي Bعنصر ) 3
. باشدY30وX24تواند هم گروه یکی از عناصرمیBعنصر ) 4

2n

3n
4n
5n 6n

A

C BD

1n
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سطحیهاي سه مجموعه کتابکیهان زادگاه الفباي هستی: فصل اولشیمی پایه

/جرمِِ- 6  226 02 /برابر جرم7/2مولکول از کدام ترکیب تقریبا 10  226 02 مولکول آمونیاك است؟10

2541323/08/93%18%63
1 (ON22 (3PH3 (2NO4 (43POH

کدام (HCl)ها به ضریب هیدروکلریک اسیدهاي فراوردهدر واکنش زیر، پس از موازنه نسبت مجموع ضریب-7
است؟

OHClCrClKClHClOCrK 223722 

1773904/09/90%30%58

1 (22 (2
13 (15

144 (1

تر است؟ ها در کدام نمونه ماده بیششمار اتم- 8

676921/07/91%6%58
مول گاز کریپتون 5/0) 2مول گاز اکسیژن3/0) 1
مول ید جامد3O4 (5/0مول گاز4/0) 3

برابر جرم الکترون و جرم الکترون برابر 1850برابر جرم الکترون، جرم نوترون 1840اگر جرم پروتون - 9
amu/000540در نظر گرفته شود، جرم تقریبی یک اتم تریتیم برابر چند گرم خواهد بود؟

)g/amu( 24106611 
1939625/07/93%16%57

1 (2410964 /2 (24101129 /3 (2210344 /4 (22108159 /

ي، رابطه% 90با فراوانی Xهاي عنصرکه در یکی از ایزوتوپدر صورتی. الکترون است36داراي Xیون-10
ZA 7

16
 باشد، جرم اتمی میانگین عنصر 9برقرار باشد و در ایزوتوپ دیگر اختالف پروتون و نوترونX چند
)تمیعدد ا: Zعدد جرمی، : A(است؟ 

3252421/09/93%14%55
1 (1/792 (2/793 (9/794 (5/79

نیمه پر است، کدام است؟ d3ي عدد اتمی عنصري که کاتیون سه ظرفیتی آن داراي یک زیرالیه- 11
1510708/10/91%6%54

1 (242 (263 (294 (25
20100113گرم از کدام عنصر داراي02/0- 12 /اتم است؟)/N( A

23100226 

2153720/08/90%17%52

1 (Na232 (Mg243 (K394 (Ca40

اگر جرم اتمی مجموع دو . استBتر از نصف جرم اتمی ایزوتوپی از کمA،amu25جرم اتمی ایزوتوپی از - 13
کدام است؟Bبه عدد جرمی ایزوتوپ Aباشد، نسبت عدد جرمی ایزوتوپ amu200ایزوتوپ 

2524207/09/93%18%51

1 (22 (2
13 (34 (3

1
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با بقیه متفاوت 2lو3nچنینو هم1lو3nمجموع تعداد الکترون با اعداد کوانتومیکدام گزینه،در- 14
.)تناوبی هستندي چهارم جدول تمامی عناصر از دوره(است؟

3252421/09/93%20%47
1 (2A 7از گروه
2 (3B 8از گروه
3 (C 6از گروه
4 (2D 9از گروه

هاي پیوندي برابر شمار جفت الکترون5/1کدام ترکیب داده شده، شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي، در- 15
است؟ 

2138810/09/91%18%46
1(22ClCH2 (4CH

3(3CHCl4 (22ICCl

با توجه به . داردS3516وS3216،S3316،S3416و گوگرد چهار ایزوتوپ پایدارH21وH11هیدروژن دو ایزوتوپ پایدار- 16
)SH(ها چند نوع مولکول هیدروژن سولفیداین ایزوتوپ هاي متفاوت خواهیم داشت؟با جرم2

2346924/09/91%15%44
1 (42 (63 (84 (16

طبق مدل اتمی بور، براي توجیه طیف نشري خطی اتم هیدروژن، هر انتقال الکترونی از یک تراز انرژي باالتر - 17
با Aاگر انتقال الکترونی . آوردتر، یک خط طیفی را در طیف نشري خطی به وجود میبه یک تراز انرژي پایین

2Xي خط طیفیدر طیف نشري خطی مشخص شده باشد، کدام انتقال الکترونی نشان دهنده1Xخط طیفی

است؟
2689510/11/93%15%43

1 (B
2 (C
3 (D
4 (E

است و این ... الکترون دارد، آرایش الکترونی الیه سوم آن به صورت 10ي سوم انرژي خود در الیهXعنصر - 18
.شودمحسوب می... جزو عناصر دسته ... عنصر با عدد اتمی 

2548126/08/91%14%40

1 (262 43320 sps،s،2 (262 33320 dps،s،

3 (1062 33330 dps،d،4 (262 33322 dps،d،

ها برابر است؟ي زیر، تعداد اتمهاي برابر از کدام دو مادهدر جرم- 19
)mol.g:N,C,S,H,O( 1141232116 

CO-ت2N-پSH2-بNO- آ

2541323/08/93%19%39
ب و پ) 4آ و ت) 3پ و ت) 2آ و ب) 1
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ي آن را ي هستهدرصد از ذرات سازنده5/62است و amu208داراي جرم اتمی Mایزوتوپی از عنصر -20
هاي آن تقریباً کدام است؟ به تعداد نوترون2Mهاينسبت تعداد الکترون. دهندها تشکیل مینوترون

2716322/09/92%20%39
1(7/12 (6/13 (68/04 (58/0

برابر ایزوتوپ دوم و درصد فراوانی 3اگر درصد فراوانی ایزوتوپ اول . ایزوتوپ است3داراي Aعنصر فرضی - 21
و 108، 126به ترتیب برابر با amuهاي اتمی این سه ایزوتوپ برحسب برابر ایزوتوپ سوم باشد و جرم2ایزوتوپ دوم 

چقدر است؟ amuباشند، جرم اتمی میانگین این عنصر برحسب 90

1675616/01/92%15%38
1(1182 (1083 (984 (116

الکترون است، کدام مطلب درست است؟27داراي 2Xیون- 22
1963724/08/92%19%37

11018به صورت2Xآرایش الکترونی) 1 43 sd]Ar[است .
.ي آن الکترون وجود داردبوده و در شش زیر الیه27برابر Xعدد اتمی ) 2
.است29هفت زیر الیه از الکترون اشغال شده و عدد اتمی آن برابر 2Xدر) 3
. هفده الکترون دارد،2Xي الکترونی سومالیه) 4

تقریباً چند گرم بر مول است؟Aدرصد اکسیژن باشد، جرم مولی عنصر 8/34شامل 32OAاگر ترکیب- 23

1919012/08/91%17%35
1(272 (563 (454 (52
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هاي دشوارسؤال

.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 4750آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 4یا (3سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند5سوال به بیش از 10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

)mol.g:O,/Cl(؟ استنادرست72OClکدام مطلب در مورد ترکیب- 24 116535 

2524207/09/93%13%34
. اتم وجود دارد72OCl ،9در هر مولکول) 1
. اتم کلر وجود دارد18اتم اکسیژن، 63، به ازاي 72OClدر یک مجموعه مولکول از) 2
.وجود دارد72OClگرم مولکول25/42گرم اتم کلر، 75/17، به ازاي 72OClدر یک مجموعه مولکول از) 3
/در هر) 4  236 02 .اتم اکسیژن وجود داردمول72OCl ،7مولکول10

ها باشد، ي الکترونبرابر شمار بقیه6/0تعداد الکترون هاي ظرفیت ،Xاگر در آرایش الکترونی عنصر اصلی - 25
.می باشد............... و فرمول ترکیب کلسیم دار آن ............ نماد یون پایدار آن 

1919012/08/91%19%32
1 ( XCaX22 ( XCaX

3 ( 22 XCaX4 ( 2XCaX

براي پایدار شدن به یونی با آرایش گاز Bو عنصر Ne10براي پایدار شدن به یونی با آرایش گاز نجیبAعنصر - 26
درست است؟شده کامالًکدام گزینه در مورد دو عنصر یاد. شودتبدیل میKr36نجیب

2186113/11/91%14%32
.یونی استیک ترکیب ، BوAاز عنصرهاي ترکیب حاصل) 1
.پر استکامالً هاي پایدارحاصل، هاي الکترونی یونالیه) 2
حاصل پایدار پر موجود در یون کامالً هاي الیهشمار برابر با ،Aحاصل از عنصر پر در یون پایدارکامالً هاي شمار زیرالیه) 3

.استBاز عنصر 
n، شش الکترون با عددهاي کوانتومیAدر یون پایدارحاصل از عنصر )4 =2 , l = حاصل از عنصر و در یون پایدار1
Bشش الکترون با عددهاي کوانتومیn=3 , l= .وجود دارد2

5تر برابرتر به ایزوتوپ سبکنسبت فراوانی ایزوتوپ سنگینAبراي عنصر- 27
این عنصر داراي دو . است2

AMایزوتوپ  1 وAM 1کدام است؟جرم اتمی میانگین این عنصر . است

2692606/09/94%19%31

1(7
3

M2(7
52 M3(7

5
M4(5

2
M

C)گرم اتان8هاي هیدروژن در تعداد اتم- 28 H )2 برابر است؟25626Feاز یونها در چند گرم با تعداد الکترون6

2186113/11/91%19%30
1(73/32 (56/43 (73/64 (42/8
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هاي مس به آهن تقریباً کدام است؟ نسبت تعداد اتم. جرمی آهن است% 40از آهن و مس، شامل آلیاژي- 29

2524207/09/93%16%26
1 (7/12 (3/23 (3/14 (7/2

ایزوتوپ سبک وجود داشته باشد و 4،داراي دو ایزوتوپ است، اگر به ازاي هر ایزوتوپ سنگینAاتم فرضی -30
باشد، اختالف جرم اتمی میانگین و جرم ایزوتوپ سنگین کدام است؟2اختالف تعداد نوترون دو ایزوتوپ برابر

2548126/08/91%15%25

1(652(673 (854(87

کدام گزینه درست است؟- 31

2017108/09/92%16%25
Fe56هايها و الکترونمجموع تعداد نوترون)1 .باشدمی55برابر 2
40یون)2 2X باشدپروتون می16است، داراي 10ها در آن برابر ها و الکترونکه اختالف تعداد نوترون.
xNهاي دو یوناختالف تعداد پروتون) 3 2وxM 4ها یکسان است برابرهاي آنکه تعداد الکترونxباشدمی.
12برابر جرم اتمA ،5/5اگر جرم اتم) 4

6 X،جرم اتمباشدA33برابرamuاست.

1جرم الکتروناگر- 32
40هاي پروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم اتمجرم هر یک از ذره2000

20Ca به جرم
20هايالکترون

10Neکدام است؟تقریب به

2716322/09/92%17%25

1(1
40002(1

20003 (20004(8000

3با در نظر گرفتن سه ایزوتوپ هیدروژن- 33 2 1
1 1 1( H, H, H)18و سه ایزوتوپ اکسیژن 17 16

8 8 8( O, O, O)توان گفت  ؛ می
.ترین آب برابر استترین و سنگینبا اختالف جرم سبک. . . . . و . . . .  هایی با جرم مجموع تعداد آب

1007924/04/91%11%25
1(24 18amu amu

2(22 19amu amu

3(21 20amu amu

4(23 18amu amu

عدد اتمی و عدد جرمی اتم. واحد است9الکترون و تفاوت تعداد الکترون و نوترون در آن 36داراي Xیون- 34
Xکدام گزینه است؟

2541323/08/93%10%25

79و 35) 794و 36) 803و 35) 802و 36)1
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64در یون- 35 2A 93و در یون8ها برابر ها و نوترونتفاوت شمار الکترون 5B  کدام .است16این تفاوت برابر
است؟نادرستعبارت 

1007924/09/91%9%24
lالکترون با10داراي Bاتم بعد از اتم)1  بوده
.جدول تناوبی قرار دارد5بوده و این عنصر در گروه 41برابر Bعدد اتمی) 2
3nالکترون با18، اولین عنصر جدول تناوبی است که داراي Aاتم) 3 است.
.جدول تناوبی قرار دارد11بوده و این عنصر در گروه29برابر Aعدد اتمی) 4

31اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر. باشدزیر میایزوتوپ با مشخصات3داراي 16Xعنصر- 36 95/ amu

ایزوتوپ از نظر جرم ایزوتوپ چقدر است؟ها در دومین باشد، تعداد نوترون

2542407/09/93%9%23

1(15
2 (16
3 (17
4 (18

هاي و نسبت الکترونXباشد، عدد اتمی عنصر9برابر 75Xهاي عنصرها و نوترونتفاوت تعداد الکتروناگر- 37
2lبا  1هاي بابه الکترونl در آرایش الکترونی این عنصر به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

1007924/09/91%9%23

1(
8 42102 (

8 3310
3(

10 33154 (
10 4215

2هايبا توجه به آرایش الکترونی یون- 38 2 6
10 3 3A : Ne s p   ،2 2 6

2 2 2B : He s p   ،10 2 5
18 3 4 4C : Ar d s p   

3و 2 6
10 3 3D : Ne s p    است؟نادرست، کدام عبارت زیر

2291822/01/93%9%23
.گروه هستندتناوبی همدر جدول CوAعناصر)1
.استdي عناصر از دستهDعنصر) 2
.داردAتري نسبت به اتم عنصرشعاع اتمی بزرگCاتم عنصر) 3
.در تناوب دوم قرار داردBدر تناوب سوم و عنصرAعنصر) 4

برابر فراوانی ایزوتوپ سه79Xباشد و فراوانی ایزوتوپ 83Xو 79Xتنها داراي دو ایزوتوپ Xعنصر اگر- 39
83X باشد، جرم اتمی میانگین عنصرX برحسبamuقدر است؟چه

1007924/09/91%9%23
1 (802 (6/803 (8/794 (81
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است؟نادرستهاي زیر، یک از عبارتکدام- 40

1007924/09/91%8%23

.برابر است8Oهاي الکترونی اشغال شده در اتم ، با شمار الیه7Nهاي پر در اتم شمار زیرالیه) 1

2و 26Feدر ساختار الکترونی هاي پر اختالف زیر الیه) 2
26Fe  ، است1برابر با.

10آرایش الکترونی ) 3
18 3[ Ar] d ،تواند متعلق به یک کاتیون باشدمی.

.از الکترون پر شده است، هشت زیرالیه33Asدر اتم ) 4

3Aیون آرایش- 41  63بهp2هاي و یونB  3وC  62بهpبر اساس این مطالب، کدام . ختم شده است
باشد؟هاي زیر درست میمورد در بین گزینه

2508909/08/93%11%22

1 (A وC گروه جدول تناوبی قرار دارنددر یک.
2 (Aعنصري نافلز وBیک فلز است.
3 (Aباشدي پنجم میو دوره3ز گروه عنصري واسطه ا.
.باشدواحد میC5و Bاختالف عدد اتمی ) 4

اگر فراوانی . باشندمی63و 62، 61هاي شود که داراي جرمیافت میXایزوتوپ براي عنصر 3در طبیعت - 42
ترین باشد، فراوانی سبک5/62باشد و جرم اتمی میانگین این عنصر برابر % 55ترین ایزوتوپ برابر با سنگین

ایزوتوپ کدام است؟

1007924/09/91%8%22

1 (352 (53 (44 (15
توجه به طیف نشري خطی اتم هیدروژن کدام مطلب صحیح است؟با- 43

2696206/09/94%12%21

nالکترون به هنگام انتقال از حالت پایه به ) 1 1،کنداز خود نور نشر می.
4nالکترون برانگیخته در ) 2  3نسبت به الکترون برانگیخته درn ر انرژيتر استپ.
6nی مربوط به انتقال الکترون، از ئي مرترین طول موج در ناحیهکوتاه) 3 باشدبه پایدارترین تراز انرژي می.
.یابدافزایش میnبا افزایش هاالیهاختالف انرژي بین ) 4

91اتمی یون تکدر-44 2M باشد، عدد اتمی این عنصر کدام است و 9ها برابر ها و نوترون، اگر تفاوت الکترون
وجود دارد؟Mپر در اتم نیمزیر الیۀ چند 

2548126/08/91%13%20
1 (42 -32 (51 -23 (42 -24 (51 -3
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، برخی از نئونکه، در طیف اتم طورياست به. . . . با طیف نشري خطی اتم هیدروژن نئونطیف نشري خطی اتم - 45
. . . . در طیف نشري خطی اتم هیدروژن نور سبز حاصل انتقال الکترون از تراز . هم هستند. . . . خطوط با فاصلۀ 

.است. . . . به تراز 
1007924/09/91%8%20

4–دور از –متفاوت ) 1 2n n  

2–دور از –مشابه ) 2 5n n  

2–نزدیک به –متفاوت ) 3 4n n  

2–نزدیک به–مشابه ) 4 4n n  

0هاي هیدروژن موجود در اتمتعداد-46 2Hگرم میلی/034 S 1برابر 204 10n/  ،استnکدام است؟

1007924/09/91%9%20

1 (172 (183 (194 (20
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هاي دشوارتر سؤال
.سوال پاسخ دهند1سوال به 10از هر 5500تا 4750آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 3یا (2سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند4بیش از سوال به10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

10با درنظر گرفتن دو ایزوتوپ بور- 47 11( B, B) 35و دو ایزوتوپ کلر 37( Cl, Cl) 3چند نوع مولکولBClتوان می
با جرم مولکولی 3BClبا جرم مولکولی متفاوت و چند مولکول 3BClها چند مولکول یافت و در میان آن
).ترتیب از راست به چپ بخوانیدعددها را به(یکسان وجود دارد؟ 

2692606/09/94%9%19

، صفر6، 6) 24، 4، 6) 3، صفر8، 8)22، 6، 8)1
1Aهاي ، داراي یون152g.mol، با جرم اتمی میانگین Xاتم -48 X ،2 2A X  3و 3A X  است که در هر کدام از

اگر درصد فراوانی این سه ایزوتوپ . باشدمیها، دو برابر بار یونها و پروتونتفاوت شمار نوترونها،آن
جرم پروتون و نوترون را یکسان و برابر (کدام است؟ Xدرصد باشد، عدد اتمی25و 50، 25ترتیب برابر به

1amuدر نظر بگیرید(.
2524207/09/93%7%19

1(242(253 (224 (28
221عددي صحیح باشد و xACl ،xدر ترکیب اگر- 49 2044 10/  گرم جرم داشته 75/2مولکول از این ترکیب

131باشد، فرمول این ترکیب کدام است؟ 35 5(A ,Cl / :g.mol ) 
2186113/11/91%5%16

1(4ACl2(3ACl3(5ACl4(2ACl

116است؟نادرستکدام مطلب - 50 1 32(O , H ,S : g.mol )  
2186113/11/91%5%13

.ذرات ماده بر حسب گرم است، جرم یک مول از جرم مولی) 1
.گرم از آن است17مول گاز هیدروژن سولفید شامل 5/0) 2
231شاملSO2مول گاز 3/0) 3 8066 10/ اتم اکسیژن است.
231جرم) 4 5055 10/  گرم است5/4مولکول آب برابر.

تر نسبت به فراوانی اگر فراوانی ایزوتوپ سنگین. است196جرم اتمی عنصري با دو ایزوتوپ برابر میانگین- 51
تر باشد و تر از ایزوتوپ سبکواحد بیش5تر باشد و تعداد نوترون ایزوتوپ سنگین6به 4تر ایزوتوپ سبک

باشد، عدد اتمی این عنصر کدام است؟38تر، اختالف الکترون و نوترون برابر در ایزوتوپ سبکنیز 

2186113/11/91%5%13
1 (792 (783 (754 (76



شیمی پایههاي سه سطحیمجموعه کتاب زادگاه الفباي هستیکیهان : فصل اول 5496: کد کتاب
19

بوده و . . . خطوط رنگی از یکدیگر هاي باال فاصلهاست که در انرژي. . . صورت نشري اتم هیدروژن بهطیف- 52
. . . این طیف نتیجه 

2186113/11/91%4%12
.تر استبازگشت الکترون برانگیخته به ترازهاي انرژي پایین–تر بیش–خطی ) 1
.تر استبازگشت الکترون برانگیخته به ترازهاي انرژي پایین–تر کم–خطی ) 2
.جذب انرژي توسط الکترون و انتقال آن به ترازهاي انرژي باالتر است–تر بیش–پیوسته ) 3
.تر استبازگشت الکترون برانگیخته به ترازهاي انرژي پایین–تر کم–پیوسته ) 4

باشد Bدر اتم 3dي هاي زیرالیهنصف شمار الکترونAدر عنصر 3dي هاي زیرالیهتعداد الکتروناگر- 53
در مورد این دو عنصر صحیح است؟کدام گزینه

2696206/09/94%8%11
.باشد2تواند اختالف عدد اتمی این دو عنصر می) 1
.انداین دو عنصر فقط متعلق به عناصر واسطه) 2
0lالکترون با 8در این دو عنصر فقط ) 3 وجود دارد.
.در جدول قرار گرفته باشدAي بعدي نسبت به عنصر ممکن است در دورهBعنصر ) 4

5Mتک اتمی و گازي ر یوند- 54 هاي هسته و نسبت شمار نوترون16ها برابر ها و نوترون، اختالف شمار الکترون
3به این اختالف برابر  کدام گزینه در مورد آن درست است؟. است/25

2508909/08/93%6%11
.است و در گروه چهارم جدول جاي دارد36برابر Mعدد اتمی عنصر ) 1
2 (M 23با عنصرهاي وانادیم( V) 72و هافنیم( Hf .گروه استهم(
5Mیون ) 3  54داراي آرایش الکترونی گاز نجیب زنون( Xe)است.
.است14اختالف شمار عنصرهاي موجود در تناوب قبل با تناوب بعد تناوبی که این عنصر در آن قرار دارد، برابر ) 4

؟اندنادرستهاي زیر، چه تعداد از عبارت- 55

.ختم شود، یون پایدار آن ممکن است فاقد آرایش گاز نجیب باشد14sبه Aاگر آرایش الکترونی اتم●
2Oهاي یون●  ،3N  3وAl اندشدههاي شناختههمگی جزو یون.
.ها برابر استها و آنیونالکتریکی خنثی است، شمار کاتیوندر یک ترکیب یونی که از نظر بار ●
تر یا برابر با چهار باشد، آن اتم درشرایط مناسب تمایل دارد به کاتیون هاي ظرفیت اتمی کماگر تعداد الکترون●

.تبدیل شود
1675616/01/92%6%10

1 (42 (33 (24 (1
2136نمونه آمونیاك برابرهاي هیدروژن در یکاگر تعداد اتم-56 132 10/ هاي اتم باشد و تعداد یونCl موجود

در یک نمونه از کلسیم کلرید نیز همین تعداد باشد، جرم نمونه کلسیم کلرید تقریباً چند برابر جرم نمونه 
آمونیاك است؟

2689510/11/93%4%10
1(8/92 (35/43 (53/64 (1/0
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2Aیون - 57  ها باشد، چه تعداد از عبارات زیر تعداد نوترون% 75ها الکترون است، اگر تعداد پروتون46داراي
درست است؟

.است48و عدد اتمی آن A ،112عدد جرمی )آ
2Aدر آرایش الکترونی یون ) ب  47برخالف آرایشB ،ر وجود نداردنیمهزیر الیهپ.
.دارد2+ظرفیت )در این گروه(بوده و همانند عنصر باالیی خود 12متعلق به گروه Aعنصر ) پ
lها با شمار الکترونAدر عنصر ) ت  4nها با مشخصات تعداد الکترونبا، دو برابر0  وl 0است.

1675616/01/92%4%9
1(12 (23 (34 (4

تر نوترون بیش2تر اگر ایزوتوپ سنگین. در طبیعت وجود دارد3به 1ایزوتوپ است که به نسبت 2داراي Mعنصر- 58
تر اختالف نوترون و باشد و در ایزوتوپ سبک5/35تر داشته باشد و جرم اتمی میانگین این عنصر از ایزوتوپ فراوان

0mlواحد باشد، این عنصر داراي چند الکترون با 1پروتون  است؟
1675616/01/92%5%9

1(42 (63 (114 (12
2lها با اعداد کوانتومی تعداد الکترون- 59  ،3n  25در اتمMnها با اعداد کوانتومی با تعداد الکترونl  3nو 2  در

کدام گونه زیر برابر است؟

678207/07/91%5%8
1 (29Cu2 (24Cr3 (27Co4(Fe 326

است؟نادرستکدام گزینه 24Xبا توجه به آرایش الکترونی اتم عنصر - 60

2346924/09/91%4%8
.ربیتال پر از الکترون وجود دارداو9ي داراي الکترون و هفت زیرالیه) 1
.داردي الکترونی آن فقط یک الکترون وجود در آخرین زیرالیه و نیز آخرین الیه) 2
1lهاي با تعداد الکترون) 3 ها با دو برابر شمار الکترونl  .است2
.الکترون است11ي ماقبل آخر برابر ي آخر و الیهها در الیهاختالف تعداد الکترون) 4

تعداد . است4Mداراي جرم مولی Yو ترکیب مولکولی Mداراي جرم مولی Xترکیب مولکولی - 61
است؟Xگرم از 2aهاي موجود در ، چند برابر تعداد مولکولYگرم از aهاي موجود در مولکول

2346924/09/91%4%6

1(82 (183 (24 (12
84ها در یونها و پروتوناختالف تعداد نوتروناگر- 62 2X  برابر دو باشد، در آرایش الکترونی این یون در حالت

وجود دارد؟فرعی یک با عدد کوانتومی زیرالیهپایه چند 
2346924/09/91%4%6

1 (12 (23 (34 (4
69اتمی ها با عدد اتمی در یون تکاگر تفاوت نوترون- 63 2M  هاي باشد، تعداد الکترون13برابرM و آرایش

2Mي ظرفیت الکترونی الیه باشد؟کدام می
1980802/10/90%3%5

1(29 ،10 13 4d s2 (28 ،83d3 (29 ،93d4 (28 ،8 23 4d s


