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  عنصرها چگونه پديد آمدند؟  )آ
  

  ها ي سياره عنصرهاي سازنده -1
تواند به پاسـخي   حياني ميهاي و گنجد و آدمي در پرتو آموزه لمرو علم تجربي نميدر ق» هستي چگونه پديد آمده است؟«پاسخ اين سؤال كه  -

  . جامع دست يابد
هاي طبيعي چگونـه و چـرا رخ    جهان كنوني چگونه شكل گرفته است؟ پديده«: هايي مانند توان براي پاسخ به پرسش تجربي مي علم در قلمرو -

  . تالش كرد» دهند؟ مي
ي خورشـيدي   تـر سـامانه   بـراي شـناخت بـيش   ) خورشيدي 1356(ميالدي  1977در سال  2و  1دو فضاپيماي وويجر سفر طوالني و تاريخي  -

  . صورت گرفت
  . ميليارد كيلومتري بود 7ي تقريبي  گرفت، از فاصله ي زمين كرهي خورشيدي از  پيش از خروج از سامانه 1آخرين تصويري كه وويجر  -
هاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون بود كه حاوي اطالعاتي مانند نـوع   ي فيزيكي و شيميايي از سياره شناسنامهي  تهيه ،2و  1مأموريت وويجر  -

  . ها و تركيب درصد اين مواد بود شيميايي در اتمسفر آن هاي عنصرهاي سازنده، تركيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    . اي آهن، اكسيژن، سيليسيم و منيزيم استي زمين به ترتيب مربوط به عنصره ترين درصد فراواني در سياره بيش -
  . ترين درصد فراواني را دارند ي مشتري به ترتيب عنصرهاي هيدروژن، هليم، كربن و اكسيژن بيش در سياره -
    . ي در آن وجود نداردتر از جنس گاز است و عنصر فلز يشي مشتري ب سياره -
 شتيننيي ا ي مهبانگ و رابطه نظريه -2

طي آن انرژي عظيمي آزاد شـده و موجـب پديـد    كه  ههمراه بود) مهبانگ(ندان بر اين باورند كه سرآغاز كيهان با انفجار بزرگ برخي دانشم -
  .ه استو پس از آن هيدروژن و هليم گرديد نوترونمانند الكترون، پروتون و  هاي زيراتمي ذرهآمدن 

 هـا  ها و كهكشان ها هم سبب پيدايش ستاره وجود آمدند و سحابي وژن و هليم بهها با گذشت زمان و كاهش دما از متراكم شدن هيدر سحابي) آ
      . شدند

 مهبانگ الكترون، پروتون، نوترون  هيدروژن و هليم  ها  سحابي ها  ها و كهكشان ستاره  

، عنصـرهاي  اي هاي هسـته  واكنشي  ها بسيار باالست و در نتيجه ي توليد عنصرها دانست، زيرا دماي درون ستاره توان كارخانه ستارگان را مي -
 . آيند تر پديد مي تر از عنصرهاي سبك سنگين

    

 گذشت زمان و كاهش دما
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  . هم استتر فرا شرايط تشكيل عنصرهاي سنگين ،تر باشد هرچه دماي درون ستاره بيش -
  
  
  

Eشتين يعنييني ا اي از رابطه هاي هسته انرژي آزاد شده در واكنش )ب mc برحسب كيلوگرم، جرم ماده  m،در اين رابطه. (شود محاسبه مي2
c  سرعت نور( m .s ) 8 13    ).برحسب ژول است Eو  10

دست آيد، حتماً جرم بايد برحسب كيلوگرم و سرعت  براي اين كه ميزان انرژي درگير واكنش برحسب ژول به كه به اين نكته دقت كنيد :نكته

mنور برحسب

s
  . در رابطه قرار داده شود 

شود، اما با توجه به اهميت و كـاربرد آن در ايـن قسـمت بـه      هاي بعدي كتاب درسي گفته مي بيان شود كه در قسمتدر اينجا الزم است بحثي 
  . پردازيم بيان آن مي

كه هر تساوي را بـه صـورت   توان  ميبه اين صورت . توان واحدهاي مختلف را به هم تبديل كرد مفهومي به نام كسر تبديل كه به كمك آن مي
بـراي درك بهتـر كسـر    . نوشت، و با ضرب اين كسر در عبارت حاوي واحدهاي اوليه به يك عبارت با واحدهاي دلخواه رسيديك كسر تبديل 

  . آوريم تبديل يك مثال مي
متر چند ميكرومتر است؟ از طرفي يك  1حال هر . ميكرومتر است 10000متر  سانتي 1متر است و هر  سانتي 100متر  1دانيم كه هر  مي :مثال

  متر است؟  ميكرومتر چند سانتي 3000له به طول مي
  . نماييم هاي رياضي بازنويسي مي صورت عبارت هاي گفته شده را به ابتدا تساوي :پاسخ

m cm , cm m  1 100 1 10000  
  :ها را به اين صورت نوشت توان اين تساوي مي

m

cm




10000 cmيا                11

m



1 cmو                110000

m


100 mيا              11

cm


1 1100     
  

تـوان بـا ضـرب ايـن كسـرهاي تبـديل در هـر عبـارتي          در هر عبارتي از لحاظ مقداري برابر همان عبارت است، پس مي 1كه ضرب  از آنجايي
ن واحد اوليه در مخرج كسر تبديل، آن واحد ساده شده تبه اين صورت كه با قرار گرف. تبديل نمودواحدهاي آن عبارت را به واحدهاي دلخواه 

  . ماند و واحد جديد باقي مي
  : دهيم اين گونه پاسخ مي ،هاي سؤال به اين ترتيب به خواسته

cm
? m m  

1001 m

m cm




10000
1 1

m 610  

cm
?cm m / cm

m
   


13000 0 310000  

به اين . بسط داد) است مثل چگالي كه (اند  دست آمده توان به عباراتي كه از تقسيم دو كميت به تعريف كسر تبديل را مي :نكتـه 
اي  براي مثال چگالي مـاده . د ديگر رسيدحها در عبارتي كه حاوي يكي از واحدهاي آن عبارت است به مقدار وا صورت كه از ضرب اين عبارت

kg

L
   :آيد دست مي ليتر در اختيار داشته باشيم، جرم آن به اين صورت به 3اي به حجم  اگر ماده. است 5

kg
?kg L kg

L
  3 5 15  

گرم ماده به انرژي تبديل شود، مقدار انرژي آزاد شـده چقـدر اسـت و ايـن      0024/0اي تبديل هيدروژن به هليم،  اگر در واكنش هسته :مثال
  .)ژول انرژي نياز است 247براي ذوب كردن يك گرم آهن (تواند ذوب كند؟  انرژي چند گرم آهن را ميمقدار 

  E mc / kg ( m.s ) / J       2 6 8 1 2 112 4 10 3 10 2 16 10  

/آهن  
/ g


  

11 82 16 10 8 74 gجرم آهن 10247
/ J

J
   11 12 6 10   g?آهن 247

  

  جرم
 حجم

تر  عنصرهاي سنگين
 ...مانند آهن، طال و 

عنصرهاي سبك مانند
  ...يتيم، كربن و ل

  

  هليم
  

  هيدروژن
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 ها  ي سياره عنصرهاي سازنده  

  

  )مرتبط با متن درس –2 ي صفحه –كتاب درسي (    توان در قلمرو علم تجربي پاسخ داد؟   مي) ها(  دام يك از پرسشبه ك - 1
  هستي چگونه پديد آمده است؟ ) ب  دهند؟  هاي طبيعي چرا و چگونه رخ مي پديده) آ

  جهان كنوني چگونه شكل گرفته است؟ ) پ
  آ ) 4  پ  –آ ) 3  پ  –ب ) 2  ب  –آ ) 1

 )مرتبط با متن درس – 2ي  صفحه –كتاب درسي (  ها را دارد؟ د از مطالب زير، به كارهايي مربوط است كه امروزه بشر توانايي انجام آنچند مور -2

  ساخت منازل مسكوني در ماه) بت به فضا                       مسافر) آ
 هاي ديگر رهوجو براي يافتن زندگي در سيا جست) تبه مريخ           طراحي مسافرت) پ

1( 1  2( 3  3( 2  4( 4  
   .تهيه و ارسال كنند ........ اي حاوي اطالعاتي مانند ها، شناسنامه ، مأموريت داشتند با عبور از سياره 2و  1وويجرهاي  - 3

  )ن درسمرتبط با مت – 2ي  صفحه –كتاب درسي (  تركيب هاي شيميايي موجود در اتمسفر) ب                 نوع عنصرهاي سازنده) آ
 سيارهي هر  دما و فشار هسته) ت                  تركيب درصد مواد) پ

  آ و ب و پ )4  ب و پ و ت )3  پ و ت )2  آ و ب )1
  )95مرداد  6 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 2ي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرست، 2و  1كدام مطلب در مورد دو فضاپيماي وويجر  -4

  .ي خورشيدي به فضا فرستاده شدند يما براي شناخت بيشتر سامانهاين دو فضاپ) 1
 .ها بود ي فيزيكي و شيميايي برخي از سياره مأموريت دو فضاپيما تهيه و ارسال شناسنامه )2

  .داشت ميليون كيلومتر از زادگاه خود فاصله 7ي خورشيدي گرفت،  از زمين پيش از خروج از سامانه 1در آخرين تصويري كه وويجر  )3
  .هاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون استفاده كرد ي سياره توان براي بررسي نوع عنصرهاي سازنده از اطالعات ارسالي وويجرها مي) 4

  )خود را بيازماييدمرتبط با  – 3ي  صفحه –كتاب درسي (  هستند؟  نادرست ها هاي زير كدام از عبارت - 5
  . به ترتيب آهن، اكسيژن و سيليسيم هستند ،ي زمين دارند هتري در سيار بيش فراوانيعنصرهايي كه ) آ

  . ي زمين و مشتري وجود دارند عنصرهاي اكسيژن، گوگرد، منيزيم و هيدروژن در هر دو سياره) ب
  . ي مشتري به ترتيب مربوط به عنصرهاي هيدروژن، هليم و اكسيژن است ترين فراواني در سياره بيش) پ
  . تر از جنس سنگ هستند ري بيشهاي زمين و مشت سياره) ت
  آ و ت) 4  آ و ب و پ) 3  ب و ت) 2  ب و پ و ت) 1

  )95مرداد  20 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 2و  1هاي  صفحه –كتاب درسي (  كدام مورد درست است؟ -6
  . گنجد در قلمرو علم تجربي مي» هستي چگونه پديد آمده است؟«پاسخ سوال ) 1
  . ي خورشيدي به فضا فرستاده شد تر فضاي خارج سامانه براي شناخت بيش 2و  1ويجر و يدو فضاپيما) 2
  . ي فيزيكي و شيميايي تهيه كنند مأموريت داشتند كه از سطح خورشيد شناسنامه 2و  1وويجر  يدو فضاپيما) 3
هاي شيميايي در  تركيب درصد اين مواد و تركيب ها معموالً شامل نوع عنصرهاي سازنده، شناسنامه فرستاده شده توسط فضاپيما از سياره) 4

 . باشد اتمسفر آنها مي

  )95مهر  23 –آزمون كانون (  )مرتبط با خود را بيازماييد – 3ي  صفحه –كتاب درسي (  ؟كند نميدرستي تكميل  ي زير را به ها، جمله يك از گزينه كدام -7
  ».است ........ي زمين  ي مشتري از سياره سياره ........ «
  تر عموماً سبك – ي عناصر تشكيل دهنده) 2    تر بيش –شعاع ) 1
  تر  بيش –درصد فراواني عنصر گوگرد در ) 4  تر كم - اكسيژن دردرصد فراواني عنصر ) 3

 )خود را بيازماييدمرتبط با  – 3ي  صفحه –كتاب درسي (  هاي زمين و مشتري صحيح است؟  ي سياره دهنده كدام گزينه در مورد تركيب درصد اجزاي تشكيل - 8
  . از عناصري تشكيل شده است كه اين عناصر روي زمين معموالً به حالت جامد وجود دارند تر ي بيشي مشتر سياره) 1
  . اين عنصر در زمين است فراوانيتر از درصد  اكسيژن در مشتري كم فراوانيدرصد ) 2
  . ترين سهم را دارند ي زمين و مشتري بيش هندهد عناصر سيليسيم و هيدروژن به ترتيب در ميان عناصر تشكيل) 3
  . تر است هاي زمين و مشتري نسبت به عناصر فلزي بيش درصد جرمي عناصر نافلزي در سياره) 4

  هاي فصل اول تست
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 :توان دريافت كه ي زمين و مشتري مي عنصرها در دو كرهنسبي ي درصد فراواني  با مقايسه - 9
    )96مرداد  20 –آزمون كانون (  )ييدمرتبط با خود را بيازما – 3ي  صفحه –كتاب درسي (  

    .ي زمين وجود دارد تري در كره گازهاي هليم، نئون و آرگون با فراواني نسبي بيش) 1
  .  ي مشتري دارند عنصرهايي مانند هليم، نيتروژن، كربن و اكسيژن درصد فراواني اندكي نسبت به گاز هيدروژن در سياره) 2
  . ي مشتري است ي زمين بيشتر از سياره در سياره درصد فراواني نسبي عنصر كربن) 3
  .ي زمين دارند درصد فراواني را در سياره 50تر از  به جز عنصرآهن، بقيه عنصرها كم) 4

 )خود را بيازماييدمرتبط با  – 3ي  صفحه –كتاب درسي (  ، چند مورد از مطالب زير درست است؟زيربا توجه به شكل  -10

  
  
  

  

  
  

  

  

 

تر از جنس سـنگ و شـكل سـمت راسـت      اي بيش ارهسيشكل سمت چپ ) آ
  .دهد تر از جنس گاز را نشان مي اي بيش سياره

  .تر است از جنس آهن است، به خورشيد نزديك تر بيشاي كه  كره) ب
  .تري وجود دارند ي سمت راست عنصرهاي سنگين در سياره) پ
 .تر است بيشي سمت چپ  در سياره Mgاز درصد فراوانيت ي سمت راس در سيارهHeفراوانيدرصد ) ت

1( 2  2( 1  3( 4  4( 3  
  

 ي اينشتين ي مهبانگ و رابطه نظريه  
  )مرتبط با متن درس – 4ي  صفحه –كتاب درسي (  ابتدا چه عناصري تشكيل گرديدند؟ ) انفجار مهيب(ي مهبانگ  طبق نظريه -11

  هيدروژن و نيتروژن ) 4  هيدروژن و اكسيژن ) 3  هليم و اكسيژن ) 2   هيدروژن و هليم) 1
باشـد، شـرايط تشـكيل عناصـر      ........ ها آن ........آن هاست و هرچه   ي عناصر تشكيل دهنده ستارگان بيانگر تفاوت در ........و ........تفاوت در  -12

  )95مهر  23 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 4ي  صفحه –كتاب درسي (  .    شود فراهم ميها  تر در آن نگينس
  بزرگتر - ي اندازه -سرعت -اندازه ) 2  كمتر -سرعت   -يدما  -اندازه ) 1
  تر بيش -ي دما - يدما  -اندازه ) 4  تر بيش  -سرعت  - ي اندازه   -سرعت ) 3

  .را ايجاد نمودند ........هاي گازي به نام  بانگ، مجموعهدما، گازهاي هيدروژن و هليم توليد شده پس از مه ........با گذشت زمان و  -13
    )96مرداد  6 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 4ي  صفحه –كتاب درسي (  

  سياره –افزايش ) 4  سحابي -افزايش  )3  سياره –كاهش  )2  سحابي –كاهش ) 1
 )مرتبط با متن درس – 4ي  صفحه –كتاب درسي (  ) به ترتيب از راست به چپ( در گذر زمان به درستي بيان شده است؟ اتفاقاتدر كدام گزينه روند  -14

  عنصرهايي مانند ليتيم و كربن  –عنصرهاي سنگين مانند طال و آهن  –هيدروژن و هليم  –ذرات زير اتمي  –مهبانگ ) 1
   صرهاي سنگين مانند طال و آهنعن –عنصرهاي سبك مانند ليتيم و كربن  –هيدروژن و هليم  –ذرات زير اتمي  –مهبانگ ) 2
  عنصرهاي سبك ليتيم و كربن  –عنصرهاي سنگين مانند طال و آهن  –ذرات زير اتمي  –هيدروژن و هليم   -مهبانگ ) 3
  عنصرهاي سنگين مانند طال و آهن  –عنصرهاي سبك مانند ليتيم و كربن  –ذرات زير اتمي  –هيدروژن و هليم  –مهبانگ ) 4

  )مرتبط با متن درس – 4ي  صفحه –كتاب درسي (    ؟ نيستح كدام گزينه صحي -15
  . ي هر ستاره تعيين مي كند كه چه عنصرهايي بايد در آن پديد آيند دما و اندازه) 1
  . شوند ها در سرتاسر گيتي پراكنده مي هاي سنگين معموالً با انفجار ستاره اتم) 2
  . باشند ها مي ها محل زايش ستاره سحابي) 3
هـا را   هاي گـازي بـه نـام سـحابي     اي هيدروژن و هليم توليد شده پس از مهبانگ با گذشت زمان و افزايش دما متراكم شده و مجموعهگازه) 4

 . ايجاد كردند
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  )95مرداد  6 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس و خود را بيازماييد – 4و  3هاي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرستكدام مطلب  - 16
  .ي مشتري بيشترين درصد فراواني نسبي ميان عنصرها متعلق به عنصر هيدروژن است هدر سيار) 1
Feصورت  در زمين به Oو  Fe ،Sترتيب فراواني سه عنصر  )2 O S  است.   
  .شود تر مي تر فراهم اي بيشتر باشد، شرايط تشكيل عنصرهاي سبك هرچه دماي ستاره )3
  .ي مشتري، برخالف زمين، بيشتر از جنس گاز است سياره) 4

 به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ ) پ(و پاسخ نادرست به پرسش ) ب(و ) آ(هاي  پاسخ درست به پرسش - 17

  )مرتبط با متن درس – 4ي  صفحه –كتاب درسي (  
  دانند؟  اتفاقي همراه مي چه از دانشمندان سرآغاز كيهان را بابرخي ) آ(
  گيرد؟  هايي انجام مي ها با دماي بسيار باال و ويژه، معموالً چه واكنش درون ستاره) ب(
  شود؟  مي تر فراهمتري داشته باشد، شرايط براي تشكيل چه عنصرهايي  هر چه دماي ستاره مقدار بيش) پ(
  تر  سنگين –شيميايي  –ها  انفجار ناشي از مرگ ستاره) 2  تر   سنگين – اي هسته –مهبانگ ) 1
  تر  سبك –اي  هسته –ها  انفجار ناشي از مرگ ستاره) 4    تر  سبك –اي  هسته –مهبانگ ) 3

mتر است؟  مقدار عددي كدام عبارت بيش - 18
(C )

s
  83   )ا رياضيپيوند بمرتبط با  – 5و  4ي ها صفحه –كتاب درسي (  10

  .)گرم است 910نانوگرم معادل  1هر (نانوگرم ماده به انرژي برحسب ژول  5انرژي آزاد شده در تبديل ) 1
انرژي آزاد شده در تبديل ) 2 141   تن ماده به انرژي برحسب كيلوژول  10
  سرعت نور برحسب كيلومتر بر ساعت) 3
 .) ليتر فرض كنيد ميليگرم بر  1چگالي آب را (آب برحسب گرم  بعكمتر م 100جرم ) 4

ي به تقريب چند كيلوگرم آهن را مـي  ل مي شود با استفاده از اين انرژاي به انرژي تبدي ادهمميليون تن از جرم  5با فرض اينكه در هر ثانيه  - 19

53و سرعت نور را برابر با ژول انرژي نياز دارد  250ذوب هر گرم آهن به (توان ذوب كرد؟  10 km

s
 درنظر بگيريد .( 

  )پيوند با رياضيمرتبط با  –5و  4ي ها صفحه –كتاب درسي (  
1 (211 8 10/    2 (241 8 10/    3 (234 5 10/    4 (264 5 10/    

گـرم مـاده بايـد بـه      اي تبديل هيدروژن به هليم تأمين كنيم، چند ميلي تن آهن را از طريق واكنش هسته 360رژي الزم براي ذوب كردن اگر ان - 20
  )مكمل و مشابه پيوند با رياضي – 4ي  صفحه –كتاب درسي (  .)ژول انرژي الزم است 250فرض كنيد براي ذوب شدن يك گرم آهن، (انرژي تبديل گردد؟ 

1( 1000  2( 1  3( 100  4 (10  
21- /12 6/ها  اگر مجموع جرم نوترون. ايم گرم كربن را وارد واكنش زير كرده 2 6/ها  نگرم و مجموع جرم پروتو 06 گرم باشد، تغييـرات   054

mسرعت نور (انرژي در اين واكنش چندژول است؟ 

s
 83 C    .) است 10 p n 1 112 16 6    

 )95مهر  23 –آزمون كانون (  )پيوند با رياضيمرتبط با  – 4ي  صفحه –كتاب درسي (  

1( /  127 74 10  2( /  72 58 10  3( /  125 4 10  4 (/  61 8 10  
گرم ماده به انرژي تبديل شود انرژي حاصل از  0042/0كيلوگرم واكنش دهنده، حدود  1اي به ازاي مصرف هر  اگر در طي يك واكنش هسته -22

 كيلوژول 42گرم در حدود  18براي تبخير هر (اين واكنش، قابليت تبخير چند كيلوگرم آب را دارد؟  گرم واكنش دهنده در 100وارد كردن 
  )پيوند با رياضيمرتبط با  –5و  4ي ها صفحه –كتاب درسي (   .)        انرژي نياز است

1 (131 62 10/    2 (81 62 10/    3 (10162 10   4 (/  41 62 10   
تن آب طي يك  100ژول انرژي الزم باشد، جهت تأمين مقدار انرژي الزم براي بخار كردن  2300اگر براي تبخير هر گرم آب تقريباً به ميزان  - 23

8م ماده بايد به انرژي تبديل شود؟ طور تقريبي چند گر اي، حداقل به هسته  واكنش 13 10(c m.s )      

  )96مرداد  6 –آزمون كانون (  )مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه –كتاب درسي (  
1 (3766 10 g   2( 5766 10 g  3( 5255 10 g  4 (8255 10 g    
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  هاي يك عنصر پايدارند؟ ي اتم آيا همه  )ب
  

  ها هاي زيراتمي، ايزوتوپ ذره -1
  . شود نشان داده مي Zي اتم است و با  هاي هسته تعداد پروتون با برابر :عدد اتمي

  . دشو نشان داده مي Aي اتم است و با  هاي هسته ها و نوترون مجموع تعداد پروتون با برابر :عدد جرمي
A Z n   

Aنماد همگاني عنصرها 
Z E تعـداد  خنثي در اتم. (مشخص كرد خنثي اتمي را براي هر اتمهاي زير هتوان تعداد ذر است كه با استفاده از آن مي ،

  ).ها برابر است ها و الكترون پروتون

A AlZ
 
 

27 27
13 13  

Al27بنابراين 
  . است) 27-13(نوترون  14الكترون و  13پروتون،  13داراي  13

  . شود تبديل مي) يون منفي(و اگر يك يا چند الكترون بگيرد به آنيون ) يون مثبت(اگر اتمي يك يا چند الكترون از دست بدهد به كاتيون 
Al 27 3

  .نوترون است 14كترون و ال 10پروتون،  13داراي  13
  .ي مختلف مشخص شده است هاي زيراتمي براي چند گونه در جدول زير تعداد ذره

F19  ي شيميايي گونه
9 O 16 2

8 Na23
11 Zn 65 2

30  H1
1 Fe56

26  
  26  1  30 11 8 9 پروتون
  26  1  28 10 10 9 الكترون
  30  0  35 12 8 10 نوترون

 
بـه عنـوان   . توان مشخص كـرد  هر اتم مي )A(عدد جرمي و  )Z(عدد اتمي هاي چند اتمي نيز با استفاده از  اتمي را براي گونههاي زير تعداد ذره
NOهاي زيراتمي در  داد ذرهنمونه تع

N14هاي  كه از اتم را با توجه به اين 3
O16و  7

تشكيل شده و يك الكترون نيز به اين مجموعه اضـافه   8
  . توان تعيين كرد مي) داراي يك بار منفي است(شده 

  ( )  7 3 8   تعداد پروتون 31
  ( )   7 3 8 1   تعداد الكترون32

  ( ) ( )    14 7 3 16 8   تعداد نوترون 31

)  : هاي چند اتمي هاي زير اتمي براي گونه تعداد ذره H , O , N , F , S)1 16 14 19 32
1 8 7 9 16  

  
H  ي چند اتمي گونه O2  SO 2

4 NH
4 NO

2  NF3  
  34  23 11 48 10 پروتون
  34  22 10 50 10 الكترون
  37  23 7 48 8 نوترون

  
  :)مكان هم(  ايزوتوپ

هاي برابر و تعـداد   ها داراي تعداد پروتون توپبه عبارت ديگر ايزو. هاي يك عنصر هستند كه عدد اتمي يكسان و عدد جرمي متفاوت دارند اتم
  . هاي نابرابر هستند نوترون

  . مانند چگالي با يكديگر تفاوت دارند ،وابسته به جرم فيزيكي ها خواص شيميايي يكساني دارند، اما در برخي خواص ايزوتوپ
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Mg

Mg

Mg Mg

  . اغلب عنصرهاي طبيعي مخلوطي از چند ايزوتوپ هستند
  . هاست ها در تعداد نوترون راي سه ايزوتوپ است كه تفاوت آنمطابق شكل منيزيم دا

Mg24  ايزوتوپ
12  Mg25

12 Mg26
12 

 12 12  12  پروتون
 12 12  12  الكترون
 14 13  12  نوترون

  
  
  

Li7ليتيم داراي دو ايزوتوپ 
Li6و ) سه پروتون، سه الكترون و چهار نوترون( 3

است كه با توجه بـه  ) سه پروتون، سه الكترون و سه نوترون( 3
  . توان محاسبه كرد شكل، درصد فراواني هر ايزوتوپ در طبيعت را مي

             94%  
47 Li7واني فرا10050

3  

               6%  
3 Li6فراواني 10050

3  
                  

  :هاي طبيعي و ساختگي هيدروژن ايزوتوپ
  :به جدول زير توجه كنيد

H7
1  H6

1  H5
1  H4

1  H3
1  H2

1  H1
1  

  ايزوتوپ نماد
  ويژگي ايزوتوپ

/  232 3 10  
  ثانيه

/  222 9 10  
  ثانيه

/  229 1 10  
  ثانيه

/  221 4 10  
  ثانيه

/12 32  
  عمر نيم  پايدار  پايدار  سال

0  
  )ساختگي(

0  
  )ساختگي(

0  
  )ساختگي(

0  
  درصد فراواني در طبيعت  9885/99  0114/0  ناچيز  )ساختگي(

  . ها با هم تفاوت دارد هاي آن اما تعداد نوترون ،داراي يك پروتون هستند Hهاي  ي ايزوتوپ همه

H7
1  H6

1 H5
1 H4

1 H3
1 H2

1  H1
  اتم 1

  پروتون 1  1 1 1 1 1  1
  نوترون 0  1 2 3 4 5  6

H1شامل سه ايزوتوپ) هيدروژن( Hاي از عنصر  چنين نمونه. هاي مختلف آن است مخلوطي از ايزوتوپ هاعنصر اغلبي طبيعي از  يك نمونه
1 ،

H2
H3و 1

  .)ي طبيعي وجود ندارد هاي ساختگي در نمونه توجه كنيد كه ايزوتوپ. (است) پروتيم، دوتريم و تريتيم( 1
ناپايدارترين  اتم هيدروژن هفت ايزوتوپ اولر ميان د. دهد كه ايزوتوپ ياد شده تا چه اندازه پايدار است زمان ماندگاري هر ايزوتوپ نشان مي

H7ها  آن
  . ترين زمان ماندگاري را دارد كه كماست  1

H3، پنج ايزوتوپاتم هيدروژن هفت ايزوتوپ اولاز . شوند هاي ناپايدار با گذشت زمان متالشي مي ي ايزوتوپ هسته
1،H4

1،H5
1،H6

H7و 1
1 

  .باشند ناپايدار بوده و پرتوزا مي
H1ه جز اتمب. تر است ها بيش ها برابر است يا تعداد نوترون ها با پروتون يا تعداد نوترون ،ي پايداري عنصرها در اتم همهتقريباً  :نكته

كه نوترون  1
  . هاست تر يا مساوي تعداد پروتون ها بزرگ ها نيز معموالً فرض بر اين است كه تعداد نوترون و در سؤال ندارد
Zدر عنصر :سؤال X106 عدد اتمي ،باشد 14ها برابر  ها و پروتون اگر تفاوت تعداد نوترون(Z) را حساب كنيد .  

  :روش اول
A Z N

Z Z Z Z
N Z

  
         

106
14 106 2 92 4614

  

  :زير استفاده كردي  توان مستقيماً از رابطه داشت، مي در اختيار اگر تفاوت تعداد نوترون و پروتون را :روش دوم
A ( )

Z Z
 

   
106 14 462 2

 

    

  . شوند باشد، ناپايدارند و با گذشت زمان متالشي مي 5/1هاي آن برابر يا بيش از  ها به پروتون نهايي هستند كه نسبت شمار نوترو اغلب هسته :نكته

 ها و پروتون ها  تفاوت تعداد نوترون
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  . را حساب كنيد Mباشد، عدد اتمي 9ها برابر  ها و نوترون تفاوت تعداد الكترون ،80با عدد جرمي  Mاگر در يون :مثال
  

  ها از تعداد بار منفي  ها و الكترون ها اگر تفاوت تعداد نوترون آنيون در
  . تر است ها بيش ها از الكترون تر باشد، حتماً تعداد نوترون آنيون بيش

  :  روش اول
e Z

n Z N Z
n e

 
        

1
1 9 109  

  A Z N Z Z Z Z          80 10 80 2 70 35  
ي زير  توان از رابطه مي ،تر باشد وت تعداد نوترون و الكترون از تعداد بار منفي آنيون بيشهايي كه تفا ها و در آنيون ي كاتيون در همه: روش دوم

  : استفاده كرد
  A ( )

Z Z
   

   
8 0 9 1 3 52 2

  

Xدر يون :مثال  2  عدد اتمي . است 6ها برابر  ها و الكترون ، تفاوت تعداد نوترون56با عدد جرميX  كنيدرا تعيين .  

  A ( )
Z

   
  

56 6 2 262 2  

  ها و كاربرد راديوايزوتوپ نخستين عنصر ساخت بشر ،تكنسيم -2
دانشـمندان بـا   . شـود  خورند و در هر دو مـورد انـرژي هنگفتـي آزاد مـي     جوش مي  شوند يا با هم ها شكافته مي اي يا هسته هاي هسته در واكنش

  .شود عنصر در طبيعت يافت مي 92عنصر شناخته شده فقط  118يعني از . اند طور مصنوعي ساخته ل را بهعنصر جدو 26ها،  گيري از اين واكنش بهره
  . اي ساخته شد هسته) واكنشگاه(تكنسيم نخستين عنصري بود كه در راكتور 

  :هاي تكنسيم برخي از ويژگي
  است كه با نماد  43عنصري با عدد اتميTc43 شود ده مينشان دا .  
  اي دارد العاده اهميت فوق) ي تيروئيد تصويربرداري از غده(در تصويربرداري پزشكي . 

  شود ي تيروئيد جذب مي ي مشابهي دارد و توسط غده با يون يديد اندازه حاوي تكنسيميون . 

 شود طور مصنوعي ساخته مي ي تكنسيم موجود در جهان به همه . 

 رسانند اي توليد و به مصرف مي يك مولد هسته هرجا كه نياز باشد آن را با . 

  .ي اقتصادي ندارد ي زياد است كه صرفها  ي توليد آن به اندازه تواند طال توليد كند اما هزينه با پيشرفت علم شيمي و فيزيك، انسان مي :نكته
در ايـن روش مـواد   . گيـرد  مورد استفاده قـرار مـي  اي  هاست كه در پزشكي هسته يكي از كاربردهاي راديو داروها در تشخيص و درمان بيماري

  . اند دار شده يا داروهايي كه با مواد راديو ايزوتوپ نشان و راديواكتيو مورد استفاده يا راديو ايزوتوپ هستند
ها نسـبت   ش راديواكتيو آنروند و سطح تاب در عرض چند دقيقه تا حداكثر چند روز از بين مي ،شوند اين مواد راديواكتيو كه تزريق يا بلعيده مي

  . تر است و خطري ندارد بسيار كم Xي  به اشعه
رسد، با توجـه بـه    كه راديو دارو به اندام هدف مي هنگامي

پرتو راديواكتيو منتشره، تصـويري از انـدام هـدف توسـط     
آيد كه تشخيص بيمـاري بـا    هاي پرتو به وجود مي گيرنده

   .پذير است استفاده از آن امكان
  
  
  
  
  

U235درصد 7/0تر از  حدود كمز اورانيم موجود در طبيعت ا
   .باشد مي 92

U235هاي اورانيم يعني تنها يكي از ايزوتوپ
  . رود به عنوان سوخت راكتورهاي اتمي به كار مي 92

U235درصد بااليي ازاورانيم، توليد اورانيمي است كه داراي  ايزوتوپي سازي هدف از غني
  . باشد 92

 بار الكتريكي  ها الكترونو  ها تفاوت تعداد نوترون

 بار الكتريكي  ها الكترونو  ها تفاوت تعداد نوترون

 )دار گلوگز نشان(
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 ها ، ايزوتوپهاي زيراتمي ذره   
 ...........اتم،  دو است، اين Aتر از  يك واحد بيش Bعدد اتمي  و هستند يداراي عدد جرمي يكسان Bو  A هاي خنثي اتم -24

  )94بهمن  9 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  
      . شمار نوترون مساوي دارند) 2   .هايي از يك عنصرند ايزوتوپ) 1
   . داراي مجموع پروتون و نوترون مساوي هستند) 4 .هاي مساوي هستند داراي شمار الكترون) 3

Li7ها در اتم  ها و پروتون برابر جرم پروتون باشد، تفاوت جرم نوترون 0012/1اگر جرم نوترون به تقريب  -25
 چند گرم است؟  3

/جرم هر پروتون ( g 241 673  )93آبان  9 –آزمون كانون ( ) مرتبط با خود را بيازماييد – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  )10

1 (/  241 547 10  2 (/  241 681 10  3 (/  241 733 10  4 (/  241 222 10  
باشد، عدد اتمي اين عنصـر   35واحد و عدد جرمي آن نيز برابر با  1اش،  هاي درون هسته ها و نوترون اختالف تعداد پروتون Xاگر در عنصر -26

   .)اش است ي اين عنصر، بيشتر از تعداد ذرات باردار درون هسته ستهتعداد ذرات بدون بار در ه(كدام است؟ 

   )96مرداد  6 –آزمون كانون ( ) مرتبط با خود را بيازماييد – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  

1 (8   2( 9   3( 18   4 (17   
هاي زير اتمي باشند، عدد  ذره% 36ها  و الكترون% 32ها  اگر تعداد نوترون. است 2تفاوت تعداد الكترون و نوترون برابر  Xي تك اتمي  در گونه -27

 )خود را بيازماييدمرتبط با  – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  اتمي عنصر كدام است؟

1 (20  2 (16  3 (12  4 (8  
بت تعـداد  در ايـن گونـه نسـ   . و تفاوت تعداد نوترون و پروتون برابر صفر است 2، تفاوت تعداد الكترون و نوترون برابر Aي تك اتمي  در گونه -28

 )خود را بيازماييدمرتبط با  – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  عدد اتمي اين عنصر كدام است؟. باشد مي 45/0الكترون به مجموع تعداد پروتون و نوترون برابر 

1 (12  2 (16  3 (20  4 (34  
B40، دو برابر تعداد كل ذرات باردار اتم خنثايMي اتم  تعداد تمام ذرات موجود در هسته -29

 Bو  M(كدام است؟   Mعدد جرمي عنصر . است 20
 )94آبان  22 –آزمون كانون ( ) مرتبط با خود را بيازماييد – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  .)هاي شيميايي دو عنصر هستند نماد

1( 40  2 (80  3 (84  4 (124   
Aهاي يون اگر تعداد نوترون - 30 2 باشد، عدد اتمي اين يون كدام است؟ 96تا كمتر باشد و عدد جرمي اين يون  2هايش  لكتروناز تعداد ا 

  )خود را بيازماييدمرتبط با  – 5ي  صفحه –كتاب درسي (    
1( 60  2( 48  3( 55  4( 50      

   كدام است؟ Xخنثاي  راي اتمعدد اتمي ب. باشد مي 12ها برابر  ها و الكترون ، اختالف تعداد نوترونX85در يون -31

 )93آذر  21 –آزمون كانون (  )مرتبط با خود را بيازماييد – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  

1( 52  2( 38   3( 44  4 (37 

Cd112هاي يون نسبت تعداد نوترون - 32 2
Fe56يون هاي و الكترون ها به اختالف تعداد نوترون 48 2

   كدام است؟ 26

  )94آبان  22 –آزمون كانون (  )مرتبط با خود را بيازماييد – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  
1( 

25
14  2( 

56
3  3( 

32
3  4 (56

22  

Mرون و نوترون در كاتيون اگر تفاوت تعداد الكت -33 2  هاي  باشد، تعداد الكترون 98ها برابر  ها و نوترون و مجموع تعداد پروتون 14برابرM  كدام
 )خود را بيازماييدمرتبط با  – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  است؟

1 (42  2 (43  3 (40  4 (41  
  )مرتبط با خود را بيازماييد – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  دارند؟ يكدام دو ذره تعداد الكترون برابر - 34

1 (K19  وNa11  2 (Mg 212  وN 37  3 (Ca 220  وTi22  4 (Cl3717  وCl3517 
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  )93آبان  23 –آزمون كانون (  )مرتبط با خود را بيازماييد – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  ها با هم برابر است؟ ها و الكترون در كدام دو ذره، تفاوت تعداد نوترون -35
260 )آ

30A                             ب( 232
16 B                           پ( C61

D61) ت                            29
30  

  ب و ت ) 4  ب و پ )3  آ و ت )2  آ و ب )1
    اند، كدام موارد درست است؟  دادهاش را ذراتي با بار مثبت تشكيل  درون هسته از ذرات 40% كه 180Xاتمدر رابطه با  -36

  )96مرداد  20 –آزمون كانون (  )مرتبط با خود را بيازماييد – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  .است 38در آن برابر  ها و الكترون ها اختالف شمار نوترون )آ
2Xهاي يون نسبت شمار الكترون )ب   0برابر تقريباً هاي آن  شمار نوترونبه   .است /65
F59واحد از عدد جرمي 121ي اين ذره،  هاي هسته ها و نوترون مجموع پروتون )پ

  . بيشتر است 26
28تقريباً) ت   .دهد شكيل ميالكترون ترا هاي زيراتمي در آن  از مجموع ذرهدرصد  /6
   ت، پآ، ) 4  و ت آ) 3  ب، پ، ت) 2  ت، بآ، ) 1

 )مرتبط با متن درس – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت -37

  . استتر از پروتون  بنابراين تعداد نوترون يكي بيش. است 2تفاوت تعداد الكترون و نوترون برابر  Xدر يون) آ
Aدر) ب

Z X گيريم اگر تعداد الكترون و نوترون برابر باشد، نتيجه مي :A Z 2 2   

Xدر) پ 63 3به مجموع پروتون و نوترون برابر   است، نسبت تعداد الكترون 7كه تفاوت تعداد الكترون و نوترون برابر  2
  . است 7

Xاگر در يون) ت 2  تر از الكترون است باشد، تعداد نوترون دو تا بيش 2تفاوت تعداد نوترون و الكترون برابر .  
1 (4  2 (3  3 (1  4 (2  

4xالكترون و xدارايM2اگر يون -38  اتم) ايزوتوپ(توانند هم مكان  هاي زير مي نوترون باشد، چه تعداد از اتمM باشد؟ 

  )خود را بيازماييدمرتبط با  –6و  5 ي ها صفحه –كتاب درسي (  
x x x x xx

x x x x x xA B C D E E
   
   

2 2 2 2 3 2 3 2 22 1
2 2 2 1   

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
Aي ذرههاي دو  تعداد الكترون -39 3 وB 2 هاي در اتم ها ها و پروتون با هم برابر است و اختالف شمار نوترونA وB    2و  3به ترتيـب برابـر 

 )خود را بيازماييدمرتبط با  – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  كنند؟  يي زير را به درستي تكميل م چه تعداد از موارد، جمله. است

  ».است ........برابر  BوAهاي در اتم ........اختالف «
   9 –عدد جرمي ) ت             4 –ها  شمار نوترون) پ             5 –ها  شمار پروتون) ب             5 –ها  شمار الكترون) آ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

     ......... جز بهباشند  زير درست مي هاي گزينه تمامي -40

  )96شهريور  3 –آزمون كانون (  )مرتبط با با هم بينديشيم – 6ي  مرتبط با متن درس و حاشيه و صفحه – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  
  .باشد واحد مي 2ها  ترين آن ترين و سنگين باشد كه تفاوت جرم سبك ايزوتوپ مينوع داراي سه  ،منيزيم يك نمونه طبيعي) 1
  . متفاوتندديگر  ها در خواص شيميايي و فيزيكي مثل چگالي با يك ايزوتوپطوركلي  به) 2
   .هيدروژن فقط دو ايزوتوپ پايدار وجود داردعنصر  اول  هفت ايزوتوپ در ميان) 3
3هاي ايزوتوپدر ) 4

1 H 235و
92 U باشند رو پرتوزا و ناپايدار مي است؛ از اين 5/1ها بيشتر از  ها به پروتون نسبت شمار نوترون .  

xNOي چند اتمي گونه در -41  ود در اين گونه را به درستي هاي موج كدام گزينه، ايزوتوپ. ها برابر يك است ها و الكترون ، تفاوت شمار نوترون
 )متن درسمرتبط با  – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  دهد؟ نشان مي

1( 
2NO :N7

O8و  15
O8و    18

16  2( 
2NO   :N7

O8و       15
O8و       16

17         

3( 
3NO  :N7

O8و    14
O8و   16

O18و     17
8   4( 

3NO  :N7
O8و        14

O8و       16
O8و      16

17
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 )مرتبط با با هم بينديشيم – 6ي  صفحه –كتاب درسي (  .  ايزوتوپ آن ناپايدار است .........ايزوتوپ است كه  .........هيدروژن طبيعي داراي  -42

1 (7 ،4  2 (3 ،1  3 (7 ،3  4 (3 ،2  
 )مرتبط با با هم بينديشيم – 6ي  صفحه –كتاب درسي (  هاي ساختگي هيدروژن درست است؟ راي زمان ماندگاري ايزوتوپكدام مقايسه ب - 43

1 (H H H H  5 6 4 7
1 1 1 1    2 (H H H H  4 5 6 7

1 1 1 1  
3(H H H H  4 5 6 7

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

   عداد از موارد ذكر شده يكسان هستند؟هاي يك عنصر در چه ت ايزوتوپ -44

  )96مرداد  6 –آزمون كانون ( ) مرتبط با با هم بينديشيم – 6ي  و صفحه مرتبط با متن درس – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  
  عمر پذيري، شمار پروتون، پايداري، درصد فراواني، نيم جرم حجمي، واكنش

1 (3   2( 6   3( 4   4 (2   
   است؟  نادرستهيدروژن  اول  پايزوتوهفت هاي زير در مورد  چه تعداد از عبارت -45

  )96مرداد  20 –آزمون كانون (  )با هم بينديشيممرتبط با  – 6ي  صفحه –كتاب درسي (  
  .  هاي زير اتمي با هم برابر است ن مخلوطي از سه ايزوتوپ است كه در يك مورد آنها تعداد همه ذرهنمونه طبيعي هيدروژ) آ

5هاي ساختگي آن، پايدارترين ايزوتوپ داراي نماد شيميايي در بين ايزوتوپ) ب
1 H است .  

  . هاي پايدارترين ايزوتوپ آن است اد نوترونترين ايزوتوپ ساختگي آن، سه برابر تعد هاي سبك تعداد نوترون) پ
  . هاي طبيعي آن، يك راديوايزوتوپ وجود دارد در بين ايزوتوپ) ت
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1   

  )مرتبط با متن درس –6و  5 ي ها صفحه –كتاب درسي (   در ميان ذرات فرضي زير، كدام ذره احتمال بيشتري براي راديو ايزوتوپ بودن دارد؟   -46

1 (158
75 A   2 (120

60 D   3 (138
58 X   4 (G124

49   
   

  )96مرداد  6 –آزمون كانون (  )توانيم و ما  مي مرتبط با متن درس – 7ي  صفحه –كتاب درسي (  كدام گزينه درست است؟ -47
  .توان آن را به مدت طوالني نگهداري كرد ه و ميعنصر تكنسيم پايدار بود) 1
  .گيرند ها تنها در پزشكي مورد استفاده قرار مي راديوايزوتوپ )2
235مقدار ايزوتوپ )3 U  يزوتـوپ اورانيـوم افـزايش    سازي اين مقدار را در مخلوط ا آوري غني بوده كه با فن% 7در مخلوط طبيعي آن كمتر از

  .دهند مي
  .شود يك راديوايزوتوپ است كه براي تصويربرداري از دستگاه گردش خون استفاده مي 59Feاتم ) 4

   هاي اين جدول درست است؟ با توجه به جدول زير و مطالب بيان شده در كتاب درسي، كدام مطلب در رابطه با اتم -48

  )96مرداد  6 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 7ي  صفحه –كتاب درسي (  

  M  Z  A  X  عنصر
  44  43  44  43  عدد اتمي
  99  99  101  101  عدد جرمي

    .ايزوتوپ يكديگرند Xو Aو دو اتم Zو  Mدو اتم) 1
  .اي دارد در تصويربرداري پزشكي كاربرد ويژه Mاتم )2
  .اي ساخته شود هاي هسته موجود در جهان بايد با استفاده از واكنش Aي اتم همه )3
99كه داراي يون يديد با يوني) 4

44 X كند ميي تيروئيد هنگام جذب يديد، اين يون را نيز جذب  ي مشابهي دارد و غده است، اندازه. 
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هاي پرتوزايي به نصف  ي پرتوزا بر اثر واكنش مدت زماني كه يك ماده: شود نيم عمر كه معياري از پايداري يك ذره است اين گونه تعريف مي -49
  .    ي خود تقليل يابد اوليه مقدار

H3با توجه به توضيحات باال اگر نيم عمر
گرمي از اين ايزوتوپ در اختيار داشته باشيم، پس از  100ي  سال درنظر بگيريم و يك نمونه 12را  1

H3سال جرم  60گذشت 
  )مرتبط با متن درس –6ي  صفحه –سي كتاب در(   در دسترس چه قدر است؟  1

1 (562/1   2 (125/3   

3تقريباً تمامي) 4   25/6) 3
1 H رود از بين مي  

كـدام گزينـه نمـاد شـيميايي     . اي زير است در واكنش هسته Aطور مصنوعي ساخته شده، ايزوتوپ  هاي اولين عنصري كه به يكي از ايزوتوپ -50
 )مرتبط با متن درس – 7ي  صفحه –كتاب درسي (  دهد؟ ي نشان ميرا به درست Aعنصر 

  Mo H A n  96 2 1
42 1 0  

1 (Tc97
43  2 (Tc98

43  3 (Tn97
42  4 (Tn98

42  

 )مرتبط با متن درس – 7ي  صفحه –سي كتاب در(  است؟ نادرستكدام عبارت در مورد تكنسيم  -51

  . است 99ي آن برابر  ها در هسته تعداد پروتون) 1
  . شود اي ساخته مي هاي هسته طور مصنوعي و با استفاده از واكنش ي تكنسيم موجود در جهان به همه) 2
  .رود ي تيروئيد به كار مي از غده برداريربراي تصوي) 3
  . اي توليد و مصرف كرد نياز باشد با يك مولد هسته را هرجا كه توان اين عنصر مي) 4

 )مرتبط با متن درس – 7ي  صفحه –كتاب درسي (  ؟ نيستكدام گزينه در مورد عنصر تكنسيم صحيح  -52

  . اي ساخته شد كتور هستهنخستين عنصري بود كه در را) 1
  . ي مشابهي دارد اين عنصر اندازه يونيون يديد با ) 2
  . كند گام جذب يديد، يون حاوي تكنسيم را نيز جذب ميي تيروئيد هن غده) 3
   .توان مقدار زيادي از آن را تهيه و براي مدت طوالني نگهداري كرد نمي) 4

   در كدام گزينه آمده است؟» ب«و پاسخ درست پرسش » پ«و » آ«هاي  پاسخ نادرست پرسش -53

  )96مرداد  6 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 7ي  صفحه –كتاب درسي (  
  شوند؟ ها ساخته مي موجود در جهان با استفاده از كدام نوع واكنش Tc) آ

  شود؟ ي تيروئيد مي چه مزيتي باعث استفاده از تكنسيم در تصويربرداري غده) ب
  اي ساخته شد، كدام است؟ نخستين عنصري كه در واكنشگاه هسته) پ
  تكنسيم -مشابه فلز تكنسيم با يون يديد  ي اندازه –شيميايي ) 1
  اورانيوم -ماندگاري كم آن  –اي  هسته )2
  اورانيوم - 99Tcي مشابه يون يديد با يون حاوي  اندازه –شيميايي  )3
  تكنسيم -ماندگاري كم آن  –اي  هسته) 4

 )مرتبط با متن درس –7ي  صفحه –كتاب درسي (  ؟نيستها در مورد عنصر تكنسيم صحيح  از موارد زير كدام -54

  .به علت پرتوزا بودنش در تصويربرداري پزشكي كاربردي ندارد) آ
  . است 57ها برابر  تعداد نوترون Tc99در) ب
  . كنند اي توليد و مصرف مي در هرجا كه نياز باشد آن را با يك مولد هسته) پ
  . داري كنيم انيم به مقادير زياد توليد و نگهتو اين عنصر را نمي) ت

 ب و ت) 4  آ و ب) 3  پ و ت) 2  آ و ت) 1
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B

A

   ؟ نيستصحيح  ،رود كتورهاي اتمي به كار مينصر اورانيوم كه به عنوان سوخت راكدام گزينه در مورد ايزوتوپي از ع -55

 )متن درسمرتبط با  – 8و  7هاي  صفحه –كتاب درسي (  

  .توان به عنوان سوخت رآكتورهاي اتمي به كار برد عنصر اورانيوم را نميهاي  ساير ايزوتوپ) 1
  . پسماندهاي حاصل از مصرف اين ايزوتوپ در رآكتورها نيز هنوز خاصيت پرتوزايي دارند) 2
  .هاي آن افزايش دهند را در مخلوط ايزوتوپاي كشورمان موفق شدند مقدار اين ايزوتوپ  دانشمندان هسته) 3
  . درصد است 7تر از  راواني اين ايزوتوپ در مخلوط طبيعي كممقدار ف) 4

99چه تعداد از مطالب زير در مورد عنصر - 56
43Tc 96مرداد  20 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس – 7ي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرست(  

 عنصر ساختگي است 26 جزو.                                         زمان ماندگاري كمي دارد.  
  شود اي توليد مي هسته) راكتور(در واكنشگاه.                           يك راديوايزوتوپ است.  
 ي مشابهي با يون يديد دارد اندازه.                                          نيست نگهداري براي طوالني مدت تهيه ومقادير زياد آن قابل.  

1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
  )مرتبط با متن درس –8ي  صفحه –كتاب درسي (  ي عنصر تكنسيم درست است؟ هاي زير درباره كدام يك از گزينه - 57

  . است 5/1ي آن كمتر از  ها در هسته ها به پروتون نخستين عنصري بود كه به صورت مصنوعي ساخته شد و نسبت تعداد نوترون) 1
 امكان تصـويربرداري از ايـن غـده را    با يون يديد  ي مشابه اين يون به علّت اندازهي تيروئيد،  جذب يون تكنسيم در فرآيند جذب يون يديد در غده) 2

  . سازد فراهم مي    
  .  داري كرد براي بلند مدت نگهو  توان مقدار زيادي از اين عنصر را تهيه مي )3
  . شود هاي شيميايي درون يك مولد ساخته مي جهان بسته به نياز، با استفاده از واكنشي تكنسيم موجود در  همه) 4

  )مرتبط با متن درس –8ي  صفحه –كتاب درسي (     اند؟ چه تعداد از موارد زير به درستي بيان شده - 58
  . هاي علم شيمي و فيزيك، هنوز انسان توانايي توليد طال را ندارد با پيشرفت) آ

235زوتوپفراواني اي) ب U  درصد است 07/0در مخلوط طبيعي كمتر از .  
235به فرآيند افزايش مقدار ايزوتوپ) پ Uگويند سازي اورانيوم مي هاي اورانيوم، غني در مخلوط ايزوتوپ .  
  . شوند سوب ميپسماند راكتورهاي اتمي باز هم خاصيت پرتوزايي دارند و خطرناك مح) ت
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  )مرتبط با متن درس –9ي  صفحه –كتاب درسي (      است؟  نادرستكدام گزينه  -59
    . گويند دار مي به گلوكز حاوي اتم پرتوزا، گلوكز نشان) 1
  . دود سيگار و قليان مقدار قابل توجهي مواد پرتوزا دارد) 2
 ي سرطاني و  لي در تودهي تجمع گلوكز معمو نشان دهنده Bقسمت ) 3

  . دار است ي گلوكز نشان نشان دهنده Aقسمت     
  . هايي هستند كه رشد غيرعادي و سريع دارند هاي سرطاني، ياخته توده) 4
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  عنصرهابندي  طبقه )پ
  

  اي عنصرها جدول دوره -1
ها كمـك   اين جدول به آن .ماني ويژه كنار هم قرار دادندعنصر شناخته شده را براساس يك معيار و مالك در جدولي با چيد 118ها  دان شيمي
   . بيني كنند و بر اساس آن رفتار عنصرهاي گوناگون را پيش دست آورند بهرا هاي عنصرها  كند تا اطالعات ارزشمندي از ويژگي مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . گروه است 18دوره و  7عنصر در  118اي عنصرها شامل  جدول دوره -
  .ناميم هاي افقي را دوره يا تناوب مي هاي عمودي را گروه و رديف تونس -
  . اند مرتب شده عدد اتميعنصرها برحسب افزايش  -
  . بسيار شبيه به هم است ،گيرند كه در يك گروه زير هم قرار مي يخواص عنصرهاي -
اي  به همين دليل نـام ايـن جـدول را جـدول دوره    . شود تكرار ميور تقريباً مشابهي ط ، خواص عنصرها بهبا پيمايش هر تناوب از چپ به راست -
  . اند عناصر گذاشته) تناوبي(

  . هاي جدول هستند عنصر بلندترين دوره32با  7و  6ي ها ترين و دوره عنصر كوتاه 2ي اول با  دوره
هـا بـراي شـما     ي اين گروه به خاطر داشتن شماره ولي تنها. (ها بر بخوريد اختصاصي دارند كه ممكن است به آنهاي  هاي جدول نام برخي گروه
  :براي مثال )كند كفايت مي

  1گروه   2گروه   17گروه   18گروه 
  فلزهاي قليايي  فلزهاي قليايي خاكي هاهالوژن گازهاي نجيب

  

  .ناپذيرند ها واكنش نپذيري بسيار ناچيز دارند و يا حتي برخي از آ به نام گازهاي نجيب شامل عنصرهايي هستند كه واكنش 18گروه 
  ي دوره شماره عددهاي اتمي گاز نجيب

He2 21 1و  
Ne10 3 10 2  
Ar18 11 18 3  
Kr36 19 36 4  
Xe54 37 54 5  
Rn86 55 86 6  
Og118 87 118 7  
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X)هاليد نافلزهايي هستند كه در تركيب با فلزها به يون) ها هالوژن( 17گروه  ) ئوريدوشوند، مانند يون فل تبديل مي(F )يون كلريد ،(Cl ) ،
Br)يون برميد  )  و يون يديد(I ) .  

Li)شوند، مانند يون ليتيم  تبديل مي Mتركيب با نافلزها به كاتيونفلزهايي هستند كه در ) فلزهاي قليايي( 1گروه  )يون سديم ،(Na ) ، 
K)يون پتاسيم  ) يون روبيديم ،(Rb )  و يون سزيم(Cs ).  

پس عدد اتمـي  ( .توان مشخص كرد كه عددهاي اتمي ديگر مربوط به چه دوره و گروهي از جدول هستند با استفاده از عدد اتمي گاز نجيب مي
  .)داين گازها را به خاطر بسپاري

  . است ي خود تر از گاز نجيب هم دوره كم يك واحد) ها لوژناه( 17عدد اتمي عنصرهاي گروه  :1ي  نكته
  . است خود ي دوره تر از گاز نجيب هم كم دو واحد 16عدد اتمي عنصرهاي گروه  :2ي  نكته
  . خود است ي قبل تر از گاز نجيب دوره بيش ك واحدي) فلزهاي قليايي( 1عدد اتمي عنصرهاي گروه  :3ي  نكته
  . آن است ي قبل ز گاز نجيب دورهتر ا بيش واحد دو) خاكي فلزهاي قليايي( 2عدد اتمي عنصرهاي گروه  :4ي  نكته
  اي عنصرها هستند؟ مشخص كنيد هركدام از عنصرهاي زير مربوط به كدام دوره و كدام گروه از جدول دوره :سؤال
    I53) پ  Ra88) ب  Se34) آ

   :پاسخ
  . قرار دارد 16و گروه  4ي  در دوره Se34است، بنابراين 18و گروه  4ي  مربوط به دوره Kr36) آ
  . قرار دارد 2و گروه  7ي  در دوره Ra88است، بنابراين 18و گروه  6ي  مربوط به دوره Rn86) ب
  . قرار دارد 17و گروه  5ي  در دوره I53است، بنابراين 18و گروه  5ي  مربوط به دوره Xe54) پ
  جرم اتمي عنصرها -2

  . كنند گيري مي ها با ترازوهاي متفاوتي اندازه جرم اجسام گوناگون را بسته به اندازه و نوع آن
تر و يكاي گرم  ي كيلوگرم و جرم طال را با ترازوهاي دقيقرا با ترازوي معمولي و يكال و يكاي تن، جرم هندوانه جرم يك كاميون را با باسكو -

  . سنجند مي
 .گيري كرد توان با آن وسيله اندازه ترين مقداري است كه مي گيري، كم ي اندازه گيري يك وسيله از طرفي دقت اندازه -

  . نامند مي هاي زيراتمي يا بنيادي ذرهالكترون، پروتون و نوترون را 
1برند كه برابر  هاي زيراتمي به كار مي ها و ذره ها، مولكول دانشمندان مقياس جرم نسبي را براي تعيين جرم اتم

12
 12جرم ايزوتـوپ كـربن    

atomic)يا  جرم اتميو آن را يكاي  است mass unit)amu نامند مي .  
amuو جرم الكترون حدود amu1جرم پروتون و نوترون حدود amuدر مقياس

1
  . است 2000

)هاي زيراتمي را با توجه به بار الكترون  بار نسبي ذره / C)  191 602 در نظـر   1كه بـار نسـبي يـك الكتـرون را      يطور به. سنجند مي 10
  . است 1گيرند و با توجه به آن بار نسبي پروتون نيز برابر  مي

e1نماد شيميايي الكترون، پروتون و نوترون به ترتيب
 ،p

1
n1و 1

 بـار  و  جرم نسـبي ي  دهنده نشان به ترتيب است كه عددهاي باال و پايين
  . هستند نسبي

 (amu)جرم  بار الكتريكي نسبي دنما نام ذره
e1  الكترون

  1 -  0005/0  

p  پروتون
1
1  1+  0073/1  

n1  نوترون
  0087/1  

H1و جرم اتم amu12دقيقاً  12-جرم يك اتم كربن 
/برابر  1 amu1   . است 008
مجمـوع  (است، جرم نسبي يك اتـم را بـه تقريـب معـادل عـدد جرمـي آن        amu1با توجه به جرم نسبي پروتون و نوترون كه هركدام حدود

  ).شود فرض مي amu1ها تقريباً ها و نوترون شود و جرم پروتون ر ميظن ها صرف از جرم الكترون. (گيرند در نظر مي) ها ها و نوترون پروتون
Li7جرم يك اتم

  .گيرند در نظر مي amu7را برابر 3
H1جرم يك اتم

  .گيرند در نظر مي amu1را برابر  1
Mg24جرم يك اتم 

  .گيرند در نظر مي amu24را برابر  12
Mg25جرم يك اتم 

  .گيرند در نظر مي amu25را برابر  12
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M a M a ...
M

a a ...

 


 
1 1 2 2

1 2

  جرم ايزوتوپ
  تر سبك

  فراواني
 ايزوتوپ سوم

  تفاوت جرم ايزوتوپ
 تر سوم با سبك

  فراواني
 وپ دومايزوت

  تفاوت جرم ايزوتوپ
 تر دوم با سبك

 ذره

 ذره

از ايـن رو بـا توجـه بـه جـرم اتمـي       . ها نيز با هم تفـاوت دارد  داشته باشد و جرم ايزوتوپ يهاي طبيعي مختلف يك عنصر ممكن است ايزوتوپ
اي عنصرها نيز جـرم   در جدول دوره. كنند ي زير براي يك عنصر حساب مي را از رابطه تمي ميانگينجرم اها و فراواني طبيعي هركدام،  ايزوتوپ

  . اتمي ميانگين براي هر عنصر نشان داده شده است
  جرم اتمي ميانگين M:روش اول

M1  وM2 يزوتوپ اول و ايزوتوپ دومجرم اتمي ا    
a1  وa2  فراواني طبيعي ايزوتوپ اول و ايزوتوپ دوم  

  :ي زير است ي جرم اتمي ميانگين استفاده از رابطه براي محاسبه تر كاربرديتر و  راه ساده: روش دوم
  

  M ...
   

        
   

  
  

Li6اتم  3اتم ليتيم،  50از هر  :مثال
Li7اتم  47و  3

  . جرم اتمي ميانگين ليتيم را حساب كنيد. است 3

M  :  روش اول / amu
  

 
6 3 7 47 6 9450

    

M   :روش دوم / amu( )
      

476 6 947 6 50
  

Mg24منيزيم طبيعي داراي سه ايزوتوپ  :مثال
12 ،Mg25

Mg26و  12
جـرم  . باشـند  مي درصد 10و  درصد 10درصد،  80به ترتيب با فراواني  12

  . اتمي ميانگين منيزيم را حساب كنيد

M  :  روش اول / amu
    

 
 

24 80 25 10 26 10 24 380 10 10  

  : روش دوم   M / amu( ) / ( ) /      24 24 325 24 0 1 26 24 0 1  
  

  1/0درصد يعني  10جه كنيد فراواني تو
  

  ها ها از روي جرم آن شمارش ذره -3
  . اند گيري كرده ها را با دقت زياد اندازه ، جرم اتمسنج جرمي طيفدانشمندان با استفاده از دستگاهي به نام 

/شود و برابر  نشان داده مي ANبا عدد آووگادرو  236 02   . است 10
/به تعداد عدد آووگادرو يعني  236 02   . شود يك مول از آن ذره گفته مي...) مولكول، اتم، يون، الكترون و (از هر ذره  10

/يك مول اتم از يك عنصر  236 02   . حسب گرم استآن بر) جرم مولي(اتم، برابر عدد جرمي  اتم از آن است و جرم يك مول 10
  : است amu1و جرم اتمي هيدروژن تقريباً  amu12كه جرم اتمي كربن برابر  با توجه به اين

/يك مول كربن شامل  236 02   . گرم جرم دارد 12اتم كربن است و  10
/يك مول اتم هيدروژن شامل  236 02   . گرم جرم دارد 1اتم هيدروژن است و  10

شـود و   گرم در نظر گرفته مي amu1 ،1الخصوص در اين كتاب و سؤاالت پيش رو جرم يك مول ماده با جرم اتمي  طور معمول و علي به :نكتـه 
توان اين گونه استنباط كرد كه جـرم مـولي هـر     گيريم، مي ي آن در نظر ميپيشتر گفته شد جرم اتمي هر ذره را برابر با عدد جرمكه  از آنجايي

gبر، براxذره با عدد جرمي 
x

mol
  . شود در نظر گرفته مي 

  . ي ديگر برابر است ها در يك مول از ماده اي با تعداد ذره ها در يك مول از ماده تعداد ذره
  

. مفهوم كسر تبديل تعريف شد، جرم مولي و عدد آووگادرو هم نوعي ضريب تبديل است) ي اينشتين در بخش رابطه(طور كه پيشتر  همان
gتوان با ضرب كردن جرم مولي  كه مي طوري به

( )
mol

. يافتدر جرم يا مقدار مول يك ذره به مقدار مول يا جرم آن ماده دست ) يا عكس آن(

/از طرفي هر  236 02 10 
A(N ANعدد آووگادرو. (عدد از يك ذره، مقدار يك مول از آن ذره است (  (كسرهاي به توان  به اين صورت مي

تبديل 
A

mol

N
ANيا  

mol
  . يافتدست  
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B

HeOACFe

G

D

كه روش تناسـب   ، با وجود آنتي ما اين اس گويند، توصيه البته روش دومي هم براي انجام اين محاسبات وجود دارد كه به آن روش تناسب مي
 شود و ازطرفي اين روش راهي علمـي و تأييـد   تر مي تر است، اما در روش كسر تبديل به علت نوشتن واحدها احتمال انجام خطا بسيار كم سريع

ي كامـل بـه روش    و نمره(هاي پاياني اين روش مدنظر است  كه در امتحانات و ارزشيابي ي مهم ديگر اين هاي علمي است و نكته شده در نوشته
اما براي رعايـت حـال شـما،    . تر كسر تبديل، مهارت خود را بيافزاييد خطرتر و علمي براي همين بهتر است در روش كم.) گيرد تناسب تعلق نمي

  . ي كافي را ببرند آموزاني كه خواهان حل مسئله به اين روش نيز هستند، استفاده دي از مسائل اين بخش به هردو روش حل شده تا دانشتعدا
) ليتر است ميلي 1000ليتر معادل  1مثالً هر (هايي كه در خاطر داريم  ها با اين روش اين گونه است، ضرايب تبديل و تساوي ي حل سؤال طريقه
در اين روش بايد دقت كنيم اين اسـت   سؤال اي كه در هنگام حل رسيم، نكته ي سؤال مي كنيم و به خواسته صورت يك تناسب استفاده مي را به

  . ي تناسب داشته باشد ي معلوم در سؤال بايد واحد و جنسي برابر با اجزاي اوليه ي مجهول و داده كه خواسته
 .)است amu12جرم اتمي كربن . (ا حساب كنيدگرم كربن ر 8/4ها در  تعداد اتم :مثال

  : اولروش 

/اتم  
/ g /

g


   

23 226 02 104 8 24 08   تعداد اتم كربن 1012

  :دومروش 
  اتم                                 كربن                                                                                                                                                   

  g /  2312 6 02 10  

/اتم    /
/ g x /

 
  

23
224 8 6 02 104 8 24 08 1012  

  
 اي عنصرها جدول دوره  

 . است عنصر را در خود جاي داده ..........دوره است و  ..........گروه و  ..........عنصرها داراي ) تناوبي(اي  جدول دوره -60

  )مرتبط با متن درس –12ي  صفحه –كتاب درسي (  
   118 –هفت  –هجده ) 4   118 –هفت  –هفده ) 3   92 –هشت  –هجده ) 2   92 –هشت  –هفده ) 1

  )مرتبط با متن درس –12ي  صفحه –كتاب درسي (   كند؟  كدام گزينه اطالعات شكل روبرو را به درستي تكميل مي - 61
  

1 (16 2G : D :   آهنA : P B :     
2 (2 16G : D :    آهنA : P B :   
3 (16 2G : D :   فرانسيمA : F B :     
3 (2 16G : D :   فرانسيمA : F B :   
  
  
  
  

  )مرتبط با متن درس –13و  12 ي ها صفحه –كتاب درسي (   ؟اند نشدهرد به درستي بيان كدام موا -62
  . اند اي امروزي عنصرها براساس افزايش جرم اتمي سازماندهي شده در جدول دوره) آ

  . با پيمايش هر دوره از چپ به راست، خواص عناصر آن دوره مشابه يكديگر است) ب
  . ر معين تعلق دارد و حاوي برخي اطالعات شيميايي آن عنصر استهر خانه از جدول به يك عنص) پ
)13اگر بدانيم آلومينيم) ت Al) 3يون پايدارAl  32دهد، انتظار داريم اتم را تشكيل ميGe  نيز به علت هم گروه بودن باAl  يون پايدار

3Ge  را تشكيل دهد .  
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 اتم
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   است؟  نشدهدرستي بيان  هاي داده شده نام و نماد شيميايي عنصرهاي موجود به يك از گزينه در كدام -63

  )96مرداد  20 –آزمون كانون (  )شكل و حاشيهمرتبط با  – 11و  10ي ها صفحه –كتاب درسي (  

1(  Sr Sc Se  2(  Ra Rn Rb   
  روبيديم  راديم  رادون    سلنيم  اسكانديم  يمساستران

  
3(  F O N    4(  Sb Si Sn   

  قلع  سيلسيم  آنيتموان    نيتروژن  اكسيژن  فلوئور

 ؟پذيري بسيار كمي دارند تناوبي واكنشهاي جدول  يك از گروه عنصرهاي كدام -64

 )94دي  10 –آزمون كانون (  )دد را بيازماييخومرتبط با  – 13 ي صفحه –كتاب درسي (  

1( 18  2( 16  3( 2  4( 1  
   )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  اي عنصرها قرار دارند؟ كدام دسته از عنصرهاي زير در يك دوره از جدول دوره - 65

1( Li3 ،Na11 ،K19  2 (In49 ،I53 ،K19  3 (Fr87 ،Rn86 ،At85  4 (Y39 ،Ag47 ،Te52 

1Aبا توجه به ذرات  - 66
Z E ،1

2
A
Z D
 ،A

Z C  2و
A
Z B 1، كدام گزينه درست است؟(A ,Z )   

  )95مرداد  6 –آزمون كانون )  (مرتبط با خود را بيازماييد – 13ي  مرتبط با متن درس و صفحه – 5ي  صفحه –كتاب درسي (    .باشد Bمكان اتم  تواند هم يم Cاتم ) 1
  .است Eو مشابه چگالي اتم   اندازه الزاماً هم Cچگالي اتم  )2
  .قرار داشته باشد) تناوبي(اي  در يك خانه از جدول دوره Bتواند با اتم  نمي Dاتم  )3
  .ها برابر باشد در واكنش Bهاي مبادله شده توسط اتم  كترونتواند با تعداد ال كند مي ها مبادله مي در واكنش Dهايي كه اتم  تعداد الكترون) 4

 )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  اي عنصرها هستند؟ كدام دسته از عددهاي اتمي، مربوط به يك گروه از جدول دوره -67

1 (B5 ،Ga31 ،Lv116  2 (Kr36 ،Ra88 ،Ts117 3 (Mg12 ،Sr38 ،Tc43  4 (Cu29 ،Ag47 ،Au79      
 )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  ؟گروه قرار دارندبا توجه به موقعيت عنصرها در جدول تناوبي، كدام دو عنصر داده شده در يك  - 68

1 (V , Se23 34  2 (Rb, Te37 52  3 (Sr , Ca38 20  4( Mo, Sn42 50  

 تري دارد؟ به خواص شيميايي كدام عنصر شباهت بيش As33خواص شيميايي عنصر  - 69

  )94بهمن  9 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس –13و  12ي ها صفحه –كتاب درسي (  
1( Si14  2( I53  3( Sb51  4( Cl17   

   )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  ي سوم و گروه چهاردهم است؟  يك از عناصر زير متعلق به دوره كدام -70

1 (Mg12  2 (Si14  3 (Ca20  4 (Ge32  
 )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  يك از عناصر زير است؟  ي سوم و چهارم برابر عدد اتمي كدام اختالف شمار عنصرهاي دوره - 71

1 (O  2 (Ne  3 (Al  4 (C  
 )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  قرار دارد؟ 13ي هفتم و گروه  كدام عدد اتمي مربوط به عنصري است كه در دوره -72

1 (81  2 (113  3 (82  4 (114  
   اين عنصر در كدام دوره و گروه جدول عنصرها قرار دارد؟. برابر عدد اتمي است 5/0ها،  ها و نوترون تفاوت تعداد پروتون X290در عنصر -73

 )شكل و خود را بيازماييد ،جدول ،مرتبط با متن درس – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (    

  15ي ششم گروه  دوره) 4  16ي ششم گروه  دوره) 3  15ي هفتم گروه  دوره) 2  16ي هفتم گروه  دوره) 1
ها  گزينه(ي سوم كدام است؟  ي اول و دوره گازهاي نجيب در كدام گروه جدول تناوبي عنصرها، جاي دارند و تفاوت عدد اتمي گاز نجيب دوره -74

  )96 –رياضي سراسري ( )مرتبط با متن درس – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  .)  را از راست به چپ بخوانيد
1 (17 ،16  2 (17 ،18  3 (18 ،17  4 (18 ،16  

 كـدام با برابر اي عناصر  جدول دورهتناوب پنجم  گروه هفدهم در واقع نافلزعدد اتمي چهارم با  تناوب گروه اول واقع در اتمي فلز عددتفاوت  - 75
 )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ گزينه

1( 34  2 (38  3( 36  4( 32      
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Xاگر تفاوت تعداد الكترون و نوترون در يون -76 112 ي دوره و گروه اين عنصر بـه ترتيـب از    ي چهارم باشد، شماره برابر تعداد عنصرهاي دوره2
 )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  راست به چپ برابر چند است؟ 

1 (5 – 12  2 (5 – 10  3 (4 – 12  4 (4 – 10  
Xهاي يون اگر تعداد الكترون -77 2 عنصـر   هاي توان به عنوان ايزوتوپ هاي زير را مي ي گروه گازهاي نجيب باشد، چه تعداد از گونه برابر شماره

X  مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  ؟ گرفتدر نظر( 

  »A , B , C , D , E , F41 32 44 42 40 33
20 16 21 20 20 16«  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

Mدر يون -78 2 1و الكترون   و تفاوت تعداد نوترون 26ها برابر  ها و پروتون مجموع تعداد نوترون
 اين عنصر كدام است؟. هاست تعداد پروتون 3

 )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  

1 (Br56  2 (Sr38  3 (Ca20  4 (Mg12    

Xاگر در يون  - 79 122 1ها  ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون 2
 يك از عناصر زير در يك گروه قرار دارد؟  ها باشد، اين عنصر با كدام تعداد نوترون 3

 )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  

1 (S16  2 (Zn30  3 (C6  4 (N7    
202ي بين عدد اتمي و عدد جرمي رابطه Xدر ايزوتوپي از عنصر  -80  ZA نوترون داشته باشـد، بـا كـدام     71هرگاه اين ايزوتوپ در هسته، . برقرار است

   عنصر زير در جدول تناوبي در يك گروه جاي دارد؟

  )93بهمن  10 –آزمون كانون (  )مرتبط با با هم بينديشيم – 5ي  خود را بيازماييد و صفحهمرتبط با شكل و  – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  
1( Br35  2 (As33  3 (Cd48  4 (Sn50  

Xاگر در يون تك اتمي - 81 96 ي  دوره گروه و هـم  به ترتيب از راست به چپ، هم Xباشد، عنصر 14ها برابر  ها و نوترون ، تفاوت شمار الكترون2
 )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  كدام دو عنصر زير است؟ 

1 (l Mn53 25  2 (l Cr53 24  3 (At Mn85 25  4 (At Cr85 24 

Bو Aدو يون -82 2 داراي آرايش الكتروني يك گاز نجيب هستند و عنصرB هـا و   اگـر اخـتالف شـمار نـوترون    . ي سـوم قـرار دارد   در دوره
 هر دو يون با هم برابر و مساوي با اختالف عدد اتمي اين دو عنصر باشد، مجموع عدد جرمي اين دو عنصر كدام است؟  ها در پروتون

 )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  

1 (80  2 (64  3 (76  4 (68   

 )مرتبط با متن درس و جدول – 13و  12هاي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت -83

  .جدول خواص مشابه دارند 52ي  جدول و عنصر شماره 32ي  عنصر شماره) آ
  . است 42برابر  ،قرار دارد 14ي پنجم و گروه  قرار دارد با عنصري كه در دوره 16ي دوم و گروه  تفاوت عدد اتمي عنصري كه در دوره) ب
  . است 208نوترون دارد برابر  124كه  دهمشانزي ششم و گروه  عدد جرمي عنصر دوره) پ
Aتفاوت تعداد الكترون و نوترون برابر صفر باشد، در اين صورت  Xاگر در يون) ت Z 2   . است 1
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  عنصرهاجرم اتمي  
 گيري شده باشد؟  تواند اندازه هاي زير با اين ترازو نمي يك از جرم كدام .وگرم استكيل 01/0وي بزرگ، برابر گيري يك تراز دقت اندازه -84

 )مرتبط با متن درس – 14و  13هاي  صفحه –كتاب درسي (  

1 (/ ton0 243  2 (/ kg1 74  3 (g932  4 (mg120000  
ترين تعداد از اين مداد را كه جرمشان را با اين  باشد، جرم كم g100گيري ترازويي معادل  اگر دقت اندازه. است g80م نوعي مداد برابر جر - 85

 )مرتبط با متن درس – 14و  13هاي  صفحه –كتاب درسي (  گيري كرد، برابر چند كيلوگرم است؟  توان اندازه طور دقيق مي ترازو به

1 (8/0  2 (4/0  3 (5  4 (1  
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Fe B

AC

  )مرتبط با متن درس –15و  14 ي ها صفحه –كتاب درسي (  اند؟      چه تعداد از موارد زير به درستي بيان شده -86

e1نماد ذرات زير اتمي به صورت) آ
0  ،p

1
0و  1

1n باشد مي .  

1جرم الكترون بسيار ناچيز و در حدود) ب
2000amu باشد ولي جرم پروتون و نوترون دقيقاً يكسان و برابر ميamu1 است .  

Li7جرم اتم ) پ
6رنظر گرفت اما علت اصلي تفاوت اين عدد با مقدار گزارش شده در جدول د 7amuتوان را مي 3 94( / amu)  به خاطر

  . گيري جرم اتمي ليتيم است خطا در اندازه
   3) 4  2) 3  1) 2  صفر ) 1

1معادل با  1amuهر  - 87
   .است ............و  ............ صورت است و نماد نوترون و پروتون به ترتيب به ...........جرم ايزوتوپ  12

  )96مرداد  20 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس و جدول – 15و  14هاي  صفحه –كتاب درسي (  
12 - كربن) 1

6 12( C)  ،1n  ،1p   2 ( 13 -كربن
6 13( C)  ،1n  ،1p  

12 -كربن ) 3
6 12( C)  ،1n  ،1

1p  4 ( 13 -كربن
6 13( C)  ،1n  ،1

1p  
ون جرم پروتون و نوتر( .را قرار داد Aعدد از قسمت  ............توان  ، ميBجاي قسمت  است و به ..........برابر با  Aباتوجه به شكل زير، قسمت -88

amu1 95آذر  19 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس و شكل حاشيه – 14ي  صفحه –كتاب درسي (  .)فرض شود(  
1( C 12130 12     

2( C 12156 12  

3( C 12130 6     

4( C 12156 6  

tبرابر جرم يك الكترون باشد، در اتم 3تفاوت جرم يك نوترون و يك پروتون اگر  - 89
t A2 ها در اين اتـم بـه تفـاوت جـرم      نسبت مجموع جرم الكترون

  )94آبان  8 –آزمون كانون (  )متن درس مرتبط با جدول و 15ي  مرتبط با خود را بيازماييد و صفحه – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  هايش كدام است؟ ها و پروتون نوترون

1( 
3
2  2( 

1
2  3( 2  4 (1

3  

1اگر جرم الكترون با تقريب، برابر  -90
zها در اتم  فرض شود، نسبت جرم الكترون هاي پروتون و نوترون  جرم هريك از ذره2000

z A2   به جرم ايـن

  )89 – سراسري تجربي(  )مرتبط با جدول 15ي  مرتبط با خود را بيازماييد و صفحه – 5ي  صفحه –كتاب درسي (  تر است؟ اتم، به كدام كسر نزديك

1( 1
1000  2( 1

2000  3( 1
4000  4 (1

5000  

تر به  تر و سبك هاي سنگين دهد، درصد فراواني تقريبي ايزوتوپ هاي كلر و جرم اتمي ميانگين آن را نشان مي با توجه به شكل زير كه ايزوتوپ -91
1تقريباً معادلجرم پروتون و نوترون را (ترتيب از راست به چپ كدام است؟  amu درنظر بگيريد (. 

  )96 شهريور 3 –آزمون كانون (  )مرتبط با با هم بينديشيم و شكل – 15ي  صفحه –كتاب درسي (  

e e

p p
n n

- -

  
35جرم اتمي ميانگين كلر                                                                                                                                5/ amu    

1 (70 30   2( 30 70   3( 75 25   4 (25 75   
درصد باشد، جرم اتمي متوسـط   52تر آن برابر با  اواني ايزوتوپ سبكاگر فر. است 9/108و  9/106هاي اتمي  نقره داراي دو ايزوتوپ با جرم -92

  )84 – سراسري رياضي(  )مرتبط با با هم بينديشيم – 15ي  صفحه –كتاب درسي (  نقره، كدام است؟
1 (84/107  2 (86/107  3 (88/107  4 (89/107  
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را ايزوتـوپ   اتم آن  5تر و  را ايزوتوپ سنگين  اتم آن X ،15اتم  20است، اگر از هر  amu32و amu31هاي  ايزوتوپ به جرم 2داراي  Xاتم  -93
  )94آذر  26 –آزمون كانون (  )مرتبط با با هم بينديشيم – 15ي  صفحه –كتاب درسي (  است؟ amuچند  Xتر تشكيل دهد، جرم اتمي ميانگين اتم  سبك

1 (35/31  2 (75/31  3 (35/30  4 (65/31  
1تر برابر با  تر به سبك داراي دو ايزوتوپ بوده و نسبت فراواني ايزوتوپ سنگين Xاگر اتم  -94

باشد،  3amuدو ايزوتوپ اين باشد و تفاوت جرم  4
  )96شهريور  3 –آزمون كانون (  )مرتبط با با هم بينديشيم – 15ي  صفحه –كتاب درسي (  .  باشد مي .......... Xجرم اتمي ميانگين اتم 

  تر سنگينتر از ايزوتوپ  واحد كم 8/1) 2  تر تر از ايزوتوپ سنگين واحد كم 6/0) 1
   تر سبكتر از ايزوتوپ  واحد بيش 8/1) 4  تر تر از ايزوتوپ سبك واحد بيش 6/0) 3

Si28سيليسيم داراي سه ايزوتوپ -95
14 ،Si29

Si30و  14
جـرم اتمـي   . درصـد اسـت   3و  8/4، 2/92ها در طبيعت به ترتيـب   است كه فراواني آن 14

 )مرتبط با با هم بينديشيم – 15ي  صفحه –كتاب درسي (  ميانگين سيليسيم كدام است؟

1 (301/28  2 (207/29  3 (108/28  4 (84/28  
Cu63اي دو ايزوتوپ طبيعيمس دار - 96

Cu65و  29
/و جرم اتمي ميانگين  29 amu63 باشد،  نوترون مي 34فراواني ايزوتوپي كه داراي . است 54

 )مرتبط با باهم بينديشيم – 15ي  صفحه –كتاب درسي (  كدام است؟

1 (27%  2 (29%  3 (73%  4( 71%  
/هاي  گاليم داراي دو ايزوتوپ به جرم - 97 amu68 /و  92 amu70 جرم اتمي ميانگين . باشد مي% 1/60تر  است كه فراواني ايزوتوپ سبك 92

 )مرتبط با با هم بينديشيم – 15ي  صفحه –كتاب درسي (  گاليم كدام است؟ 

1 (718/69  2 (614/69  3 (89/69  4 (214/70  
را دارد و  94%نوترون وجود دارد درصد فراوانـي   4اش  ايزوتوپي كه در هسته. عنصر ليتيم در طبيعت از دو ايزوتوپ پايدار تشكيل شده است - 98

چقـدر اسـت؟    amuجرم اتمي ميانگين ليتـيم برحسـب   . نوترون دارد 3 شا دهد درون هسته ايزوتوپ ديگر كه مابقي نمونه را تشكيل مي
  )و با هم بيانديشيم مرتبط با متن درس –15ي  صفحه –كتاب درسي (.) ليتيم سومين خانه را در جدول تناوبي عناصر به خود اختصاص داده است: راهنمايي(
1 (06/6  2 (94/6  3 (06/3  4 (94/3   

Aعنصري به صورت% 80 -99
n X ي آن به صورت و بقيهA

n X2 باشـد، ايزوتـوپي از    4/20اگر جرم اتمي ميـانگين ايـن عنصـر     .استX   كـه در
  )93مرداد  10 - آزمون كانون (  )مرتبط با با هم بينديشيم – 15ي  صفحه –كتاب درسي (  تر وجود دارد، كدام است؟  طبيعت كم

1( n X20 2 (n X22  3 (n X23 4 (n X21 

12برابر جرم ايزوتوپ  5/5جرم نسبي ايزوتوپ عنصري دقيقاً  -100
6 C عدد باشـد، ايـن عنصـر     36ي اين عنصر  هاي هسته اگر تعداد نوترون. است

  )مرتبط با متن درس –14و  13، 11، 10 ي ها صفحه –كتاب درسي (    صر است؟    اي عنا متعلق به كدام دوره و گروه جدول دوره
   12گروه  –ي چهارم  دوره) 4   10گروه  –ي چهارم  دوره) 3   12گروه  –ي سوم  دوره) 2   10گروه  –ي سوم  دوره) 1

نسبت تعداد . دهند ها تشكيل مي آن را نوترون ي ي هسته درصد از ذرات سازنده 5/62است و  amu208داراي جرم اتمي  Mايزوتوپي از عنصر  - 101
Mهاي الكترون 2ها در نظر بگيريد ها و نوترون ي هسته را پروتون اجزاي سازنده(هاي آن تقريباً كدام است؟  به تعداد نوترون(. 

  )94ان آب 22 –آزمون كانون (  )مرتبط با با هم بينديشيم – 15ي  صفحه –كتاب درسي (  
1( 70/1  2 (60/1  3 (68/0  4 (58/0      

)سه ايزوتوپ پايدار Aعنصر فرضي  -102 A, A, A)54 53 /دارد و جرم اتمي ميانگين آن 52 amu52  10برابـر  A53اگر فراوانـي ايزوتـوپ  . است22
   فراواني دو ايزوتوپ ديگر باشند؟توانند درصد   درصد باشد، مقادير كدام گزينه مي

  )94آبان  22 –آزمون كانون (  )مرتبط با با هم بينديشيم – 15ي  صفحه –كتاب درسي (  
1( 86-4  2 (85-5  3 (83-7  4( 84-6  

aايزوتوپ 3داراي   Xاتم  -103 X12،a X1
aو 12 X2

و جرم اتمي ميانگين  10و  20، 70ها به ترتيب برابر  كه درصد فراواني آن در صورتي. دباش مي 12
   تر چند نوترون وجود دارد؟   باشد، در ايزوتوپ سنگين amu4/24برابر  Xاتم 

 )93مهر  25 - آزمون كانون (  )مرتبط با با هم بينديشيم – 15ي  صفحه –كتاب درسي (  

1 (12  2 (13  3 (14  4 (15  




