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سئواالت

ردیف

1

مدت امتحان 03 :دقیقه

بارم

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) دانشمندان با کمک دستگاهی به نام  ،.........................جرم اتمها را با دقت اندازهگیری میکنند.
ب) الکترونها همواره تمایل دارند تا در ............ترین سطح انرژی قرار گیرند.
ج) جدول مندلیف .......... ،ستون عمودی داشت.
د) اکاآلومینیم همان  ...............است.

2

1

هر یک از عبارتهای زیر را با انتخاب گزینه صحیح کامل کنید.
الف) اجرای آزمایشهای (پرتوی کاتدی -برقکافت) توسط (فارادی -تامسون) منجر به کشف الکترون گردید.
ب) مجموع (الکترونها -نوترونها) در آب معمولی و آب سنگین برابر است.
ج) در دمای اتاق تمام (فلزها -شبهفلزها) به صورت جامد هستند.

3

1

درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کرده و شکل درست عبارتهای نادرست را بنویسید.
الف) از هیچ یک از گازهای نجیب تا به حال ترکیبی شناخته نشده است.
ب) نخستین بار دالتون این دیدگاه که (همهی مواد از ذرههای کوچک و تجزیهناپذیری به نام اتم ساخته شدهاند) را مطرح کرد.

4

1

گزینه صحیح را در سواالت تستی زیر مشخص نمائید.
 )aبرداشت رادرفور از آزمایشی که در مورد اتم انجام داد ،چه بود؟
آ) برابر نبودن تعداد  n ,pدراتم.

ب) تمرکز تمامی بارهای مثبت اتم در هسته آن.
د) منفی بودن بار الکتریکی .e

ج) شرکت داشتن  eدر ساختمان تمام اتم ها.

 )bنماد دومین عدد کوآنتومی الکترون در اتمها  ..............است و از روی این عدد کوآنتومی میتوان شمار  ......................ها را در
هر زیر الیه الکترونی و نیز  ....................اوربیتالها را در اتم ،معین کرد.
ب)  – lاوربیتال  -شکل

آ )  – mlاوربیتال  -شکل

ج)  – lالکترون – جهت گیری د )  – mlالکترون – جهت گیری

 )cآخرین تراز انرژی عنصری به  P5ختم میشود .فرمول ترکیب هیدروژندار آن چیست؟
آ) H2X

ب) XH3

ج) XH4

د) HX

 )dتناوب ششم جدول تناوبی شامل چند عنصر است؟
آ) 81
5

ب) 63

با توجه به پرتوهای مواد پرتوزا پاسخ دهید.
الف) کدام پرتو از جنس نور است؟
ب) کدام پرتو از جنس پرتوهای کاتدی است؟
ج) جرم کدام پرتو چهار برابر جرم اتم هیدروژن است؟
د) کدام پرتو سرعت بیشتری دارد؟

ج) 63

د) 45
1

6

واکنشهای شیمیایی زیر را کامل کنید.

7

به هر یک از موارد زیرپاسخ دهید.

1

)2Na(s) + H2O(l) → 2……….(aq) + H2(g
Br2(l) + 2KCl(aq) → …………….
1

الف) چرا همه اتمهای عنصر آلومینیم جرم یکسان دارند؟
ب) کدام فلز قلیایی خاکی را زیر نفت نگهداری میکنند؟ چرا؟
8

9

1

آرایش الکترونی موارد زیر را رسم نمایید.
الف) خالصه

نویسی 63Kr

ب) نوشتاری

+
29Cu
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با توجه به بخشی از جدول تناوبی داده شده ،به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) شعاع اتمی  Hو  Gرا با یکدیگر مقایسه کنید.

81

83

84

C

B

A

ب) در بین این عناصر کدامیک کمترین الکترونگاتیوی را دارد.
ج) انرژی نخستین یونش اتمهای  B، Aو  Cرا با یکدیگر مقایسه کنید.

F

85

86

گروه

دوره

3
E

D

6

H

G

5

د) در آخرین زیرالیه کدام عنصر(ها) ،سه الکترون وجود دارد؟
11

به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

1 /5

الف) عناصر  Cr, K, Caرا بر حسب افزایش نقطه جوش مرتب کنید.
ب) گونههای  O2-, Mg2+, Neبر حسب افزایش شعاع مرتب کنید.
ج از بین عددهای اتمی  59 ،45و  19کدام یک خصلت پرتوزایی دارد؟ علت انتخاب خود را بنویسید.

11

در مورد طیف نشری خطی هیدروژن به پرسشها داده شده ،پاسخ دهید.

1 /5

الف) با کدام مدل اتمی قابل توجیه است؟
ب) خط سبز رنگ این طیف مربوط به انتقال الکترون از کدام تراز به کدام تراز اتم هیدروژن میباشد؟
ج) انتقال الکترون از تراز  5به  6در کدام منطقه امواج الکترومغناطیس قرار میگیرد؟
د) آیا طیف این عنصر با طیف عنصر دیگری شباهت دارد؟ چرا؟

12

به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) عنصر اورانیوم مربوط به کدام دوره و گروه جدول تناوبی میباشد؟
ب) با چه مشاهدهای دانشمندان به وجود الکترون در همه فلزات پی بردند؟
ج) از بین عناصر ،چند عنصر نافلز است؟ در میان نافلزات چند عنصر در دمای اتاق جامدند؟

1 /5

13

عنصر  Aدارای دو جهش بزرگ است و دومین جهش بزرگ آن در  IE15دیده میشود.

1 /5

الف) عدد اتمی عنصر را مشخص نمایید.
ب) اولین جهش بزرگ آن در کدام انرژی یونش روی میدهد؟
ج) این عنصر چند ظرفیتی میباشد؟
14

1 /5

اگر آدرس کوانتومی آخرین الکترونی اتمی به صورت زیر باشد به موارد خواسته شده ،پاسخ دهید.
ms = +

ml = 9

n=5

l=3

الف) عدد اتمی عنصر را مشخص نمایید.
ب) دسته عنصر چیست؟
ج) دوره و گروه عنصر را بیابید.
د) در ترکیبات به فرم کاتیون مشاهده میشود یا آنیون؟ چرا؟

15

عدد جرمی  X2+برابر  53است اگر تفاوت تعداد الکترونها و نوترونهایش در این یون برابر  3باشد تعداد ذرههای زیر اتمی آن را

1

بنویسید.

16

در شکل زیر اختالف طول پیوند کوواالنسی و شعاع واندروالسی چقدر است؟

1

270 pm

558 pm
17

نقره در طبیعت به صورت مخلوطی از دو ایزوتوپ وجود دارد:

 ،با جرم اتمی 893 /58 amuو

1

با جرم اتمی amu

 891/58جرم اتمی میانگین نقره  891/11 amuاست .درصد فراوانی هر یک از این دو ایزوتوپ را محاسبه کنید.

موفق باشيد.

جمع نمرات:
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