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 در جمله های داده شده زیر کلمه صحیح خط بکشید.  1

 غال مکان را اش ( و در جدول تناوبی یک نیست –است های آن یکسان ) الف( بررسی یک نمونه منیزیم نشان می دهد که همه اتم

 می کنند و به آنها ایزوتوپ می گویند.

همگی خواص  های یک عنصرآن وابسته است از این رو اتم(  عدد اتمی –عدد جرمی های هر عنصر به ) ب( خواص شیمیایی اتم

 (  ندارند – ددارنشیمیایی یکسانی ) 

ر یک دصرهایی که ( قرار گرفته اند و خواص شیمیایی عن عدد جرمی –عدد اتمی پ( در جدول تناوبی، عنصرها بر اساس افزایش ) 

 ( است.  متفاوت –یکسان دوره قرار دارند) 

 ست. ابرخوردار  ( اری نسبیپاید –پایداری در هر الیه، آرایش و انرژی معینی دارند و اتم از )  ها اتم، الکترون ت( در مدل کوانتومی

 ابسته است. و(  هاتعداد نوترون –عدد اتمی پیرامون هسته هر اتم ویژه همان اتم و به )  هایی الکترونیث( انرژی الیه
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252از رابطه  2xعدد جرمی یون  2  ZA 2های ها و الکترونپیروی می کند. اگر مجموع نوترونx  باشد. عدد اتمی  135برابر

 را پیدا کنید.  xو تعداد نوترون اتم 
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 کدام عبارت نادرست است؟ شکل درست آن را بنویسید.  5
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 xعدد اتمی ،  xوجود دارد. آرایش الکترونی اتم  2lالکترون با  5آن،  xدر دوره چهارم قرار داشته و در الیه ظرفیت یون  Mاتم  6

 را تعیین کنید.  x، گروه و دوره اتم 
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 مشخص کنید. و جمله غلط را با عالمت   جمله صحیح را با عالمت  7

 درصد کمتر است.  7/0در مخلوط طبیعی از  U235الف( فراوانی ایزوتوپ 

 های این عنصر، غنی سازی ایزوتوپی گفته می شود. در مخلوط ایزوتوپ U235ب( به فرایند افزایش مقدار ایزوتوپ 

 پ( نور بنفش پس از عبور از منشور بیشتر از نور قرمز منحرف می شود. 

 .ش می یابندم عمر کاهتعداد الکترون و نیزوتوپ ها، هیدروژن بطور کلی: پایداری ایت( با افزایش تعداد نوترون در ایزوتوپ های 

در اتم 2lای با عدد کوانتومی برابر تعداد الکترون های زیر الیه 2وجود دارد  Al13اد الکترون هایی که در دو الیه آخر اتم ث( تعد

Fe26  .است 
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 ری کنید: ترکیبات زیر را فرمول نویسی و یا نامگذا 11

  23NMg( پالف( آلومینیوم اکسید                                             

  23PCaت(                                                    ب( لیتیم سولفید
2 

است. درصد فراوانی هر یک از ایزوتوپ ها را  amu 4/85می باشد و جرم اتمی میانگین آن برابر  x87و  x85دارای دو ایزوتوپ  xاتم  12

 پیدا کنید. 
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ص اختار مشخسبا رسم نسبت تعداد جفت الکترون های پیوندی به جفت الکترون های ناپیوندی برابر چند است؟  SCOدر مولکول  13

),,(کنید.  OCS 8616 
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 20 جمع نمرات  

 موفق و پیروز باشید.
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