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كيهان، زادگاه الفباي هستيكيهان، زادگاه الفباي هستي  ::  مبحثمبحث     
 

  

  
  

  

 
 

  
  ::هاها  معرفي نشانهمعرفي نشانه

  ::هر سوال استهر سوال است  آماريآماري  گر اطالعاتگر اطالعاتاست كه بياناست كه بيانه شدهه شدهاستفاداستفادبه شرح زير به شرح زير   هاييهاييدر شناسنامه هر سوال نشانهدر شناسنامه هر سوال نشانه
  

  ..باشدباشدميمي  شركت كننده در آزمونشركت كننده در آزمون    آموزانآموزان  دانشدانش  ، از كل، از كلسوالسوال    بهبه  مراجعينمراجعين  تعداد تعداد   به معنايبه معناي
  

  

  ..اندانددادهداده  پاسخ صحيح پاسخ صحيح   باشد كه به اين سوالباشد كه به اين سوالكنندگان ميكنندگان ميي از شركتي از شركتبه معناي درصدبه معناي درصد
  

 
  ..باشدباشد  ميميبه معناي تاريخ برگزاري آزمون به معناي تاريخ برگزاري آزمون 

  

  

  ..باشدباشد  ميميكنندگان در آن آزمون كنندگان در آن آزمون   به معناي جمعيت شركتبه معناي جمعيت شركت
  

  

  

جدول تعداد سؤاالت هر جدول تعداد سؤاالت هر   ايناين  دردر  ..تهيه شده استتهيه شده استمانند نمودار باال مانند نمودار باال ها ها بندي سوالبندي سوالسطحسطح  جدول و نمودارجدول و نمودار  ،،كتابكتاببراي هر مبحث براي هر مبحث 

  ..هاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده استهاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده است  ي سؤاالت و درصدي سؤاالت و درصد  شمارهشماره  ،،))نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارترنسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر((سطح سطح 

منطقي منطقي     بديهي است كه اين نمودار بايد شيببديهي است كه اين نمودار بايد شيب. . استاست  ها تنظيم شدهها تنظيم شدهي سوالي سوال  نمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شمارهنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شماره

  ..ودودشش  تر ميتر مي  رويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كمرويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كم  داشته باشد و هرچه رو به پايان ميداشته باشد و هرچه رو به پايان مي

هاسطح سوال نسبتاً دشوار: سطح اول  دشوار: سطح دوم   دشوارتر: سطح سوم   
1- 20 شماره سوال  50 -21  100 -51  

46- 30   63- 50 درصد مراجعه  5 -29  

 

شماره سوال

جعه
مرا

صد 
 در
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب    كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل شيمي دهم

  

نسبتاً دشوار  هاي سؤال
  

  
 

  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .دهند سوال پاسخ) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 .سوال پاسخ دهند 6سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  است؟ نشدهدرستي مشخص  ي زيراتمي به اطالعات مربوط به كدام ذره - 1
  

  ويژگي                     
  ذره

قدرمطلق بار الكتريكي 
  نسبي

  جرم نسبي  نماد شيميايي

p  1  پروتون
1
1  1  

    n1  1  نوترون
1  e1  الكترون


    

  
  الكترون و نوترون) 4  پروتون و نوترون )3  نوترون )2  پروتون الكترون و  )1

نماد . است  3اي كه اين الكترون را در خود جاي داده برابر با  ي اصلي پنجم قرار دارد و عدد كوانتومي فرعي زيراليه فرض كنيد الكتروني در اليه - 2
n)ي اصلي ذكرشده  از اليه  ترين زيراليه ي ذكرشده كدام است و پرانرژي زيراليه )   ظرفيت پذيرش حداكثر چه تعداد الكترون را دارد؟  ،5

  

1 (f18 5    
2 (f14 5    
3 (d18 5    
4 (d14 5  

  باشد؟  كدام گزينه صحيح مي - 3
  

  .تر از طول موج نور سرخ است طول موج نور آبي، بيش )1
  .ي امواج الكترومغناطيسي هستند ترين انرژي در گستره ها داراي كم ريزموج )2
  .شود ي طول موج پرتوهاي فروسرخ ختم مي ي طول موج پرتوهاي فرابنفش به ابتداي گستره گستره )3
  .امواج راديويي گاهي طول موجي تا حدود چند ده متر دارند) 4

   است؟  d3ي  هاي موجود در زيراليه ، دو برابر شمار الكترونp2ي  هاي موجود در زيراليه در اتم كدام عنصر، شمار الكترون - 4
    

1 (V23  2 (Sc21   3 (Mn25  4 (Co27  

31500    7/8/95    %23    %63    

31870    5/9/95    %12    %62    

35430    21/8/95    %30    %60    

31870    5/9/95    %48    %58    
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كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل  شيمي دهم  5467:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب

پايـداري نسـبي فلزهـاي زيـر در حالـت      . اتم فلـزي دارد ي آن  ي نشرشده از هر فلز ارتباط مستقيم با انرژي حالت برانگيخته فرض كنيد انرژي رنگ نور شعله - 5

  .)تر باشد، آن حالت پايدارتر است هرچه سطح انرژي حالت برانگيخته پايين(برانگيخته كدام است؟ 

  
1 (A D C E B         

2 (B E C D A      

3 (D A C B E         

4 (E B C A D     

Aيون تك اتمي - 6 3  اتم اين عنصر چند الكترون با عدد كوانتومي . الكترون است 21دارايl   دارد؟  

  

 

1(7  2 (8  3 (9  4 (6 

  است؟ نادرستكدام موارد از مطالب زير  - 7

  .دهد ي آن را نشان مي ي گروه و دوره اي، شماره موقعيت يا مكان هر عنصر در جدول دوره) آ

  .گويند عنصرها مياي  ، به آن جدول دورههر دوره از چپ به راست چون خواص عنصرهاي يك دوره مشابه است با پيمايش) ب

  .گروه وجود دارد دوره و  باشد،  عنصر مي اي عنصرها كه شامل  در جدول دوره) پ

  .دهيم نشان مي و  ، ترتيب با  ن را بهرادوسه عنصر آلومينيم، آرگون و  شيميايي نماد ،در جدول تناوبي) ت

  

    آ، پ و ت) 1

    ب و پ) 2

    ب، پ و ت) 3

  ي موارد نادرست هستند همه) 4

جـرم پروتـون و نـوترون    (را قـرار داد؟   Aعـدد از قسـمت    …توان  ، ميBجاي قسمت  است و به …برابر با  Aباتوجه به شكل زير، قسمت  - 8
amu1 فرض شود(.  
  

1 (C 12130 12    

2 (C 12156 12  

3 (C 12130 6    

4 (C 12156 6  

118818

AlArRd

35430    21/8/94    %30    %58    

17739    4/ 09/90    %30    %58    

31500    7/8/95    %24    %57    

41770    19/9/95    %47    %56    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب    كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل شيمي دهم

  در كدام گزينه آمده است؟) ت(و پاسخ صحيح پرسش ) پ(و ) ب(، )آ(هاي  پرسش نادرستپاسخ  - 9
  ي مرئي برابر است؟ يك از موارد زير، با طيف نشري خطي هيدروژن در ناحيه تعداد خطوط موجود در بخش مرئي كدام) آ

  ي كدام عنصر شباهت دارد؟ هاي نئون، به رنگ شعله نور حاصل از المپ) ب

جدول 2و گروه  4ي  بري و گندزدايي دارد با يك مول از فلز موجود در دوره ل از واكنش يك مول گاز دواتمي كه خاصيت رنگدر تركيب حاص) پ

  شود؟ اي عناصر، چند مول الكترون مبادله مي دوره

  وجود دارد؟چند الكترون  17در آخرين زيراليه عناصر گروه  ) ت

  
  7 -مول  4 -مس  –طيف نشري خطي ليتيم  )2  5 -مول  2 -مس  –طيف نشري خطي نئون  )1

  7 -مول  2 -ليتيم  –طيف نشري خطي هليم ) 4  5 –مول  4 -سديم  –نور خورشيد  )3

 .)ترين گزينه را انتخاب كنيد كامل(شود؟  ختم مي sي  هاي جدول تناوبي به زيراليه يك از گروه ي آخر عنصرهاي كدام آرايش الكتروني اليه - 10

  
  هاي سوم تا دوازدهم گروه) 4  هاي اول تا سوم گروه) 3  هاي اول تا دوازدهم گروه) 2  هاي اول و دوم گروه) 1
 هاي زير را دارا است؟ رادون چه تعداد از ويژگي - 11

  اي هاي هسته توليد از طريق واكنش –هاي بااليي زمين  موجود در اليه –ترين گاز نجيب  سبك –بو  بي –دار  مزه –رنگ  بي
  

1 (1  2 (3  3 (2  4 (4  
  چه تعداد از موارد زير صحيح است؟  -12
  . يابد ها افزايش مي ها، گنجايش هريك از زيراليه ي اصلي در اتم ي اليه با افزايش شماره) آ

  .الكترون را دارد  26، حداكثر ظرفيت پذيرش 6اي با عدد كوانتومي فرعي  زيراليه) ب
  .يابد ها، با افزايش عدد كوانتومي فرعي افزايش مي ي الكتروني، سطح انرژي زيراليه در يك اليه) پ
  .شود نمايش داده مي  lnصورت كوانتومي و بهبه كمك دو عدد   نماد هر زيراليه) ت

  

1 (1  2 (3  3 (4  4 (2  
  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -13
  .جهان گذاشتند ي پس از پديد آمدن ذره هاي زير اتمي مانند الكترون، پروتون و نوترون، عنصرهاي هيدروژن و هليم پا به عرصه) آ

/اگر در خورشيد، در هر ثانيه پنج ميليون تن ماده به انرژي تبديل شود، در هر ثانيه حدود ) ب  264 5   .شود كيلوژول ماده به انرژي تبديل مي 10
  .شوند طور مصنوعي ساخته مي شده به درصد از عنصرهاي شناخته 22حدود ) پ
  .ها در سراسر گيتي پراكنده شوند ي آن شود عنصرهاي تشكيل دهنده انفجار بزرگ همراه است كه سبب ميها با يك  مرگ ستاره) ت

  

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

41770    19/9/95    %13    %56    

15107    8/ 10/91    %29    %54    

23389    23/7/95    %28    %54    

31870    5/9/95    %26    %54    

23389    23/7/95    %25    %54    
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كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل  شيمي دهم  5467:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب

تواند در طيف مرئي  كدام انتقال مي. نمايد مي nm486ايجاد طول موج  Aانتقال . دهد شكل زير تعدادي از انتقاالت الكتروني را در اتم هيدروژن نشان مي - 14

  باشد؟ Aتري نسبت به انتقال  هيدروژن قرار گيرد و داراي انرژي بيش

  

  

 

1 (B     2 (C  

3 (D    4 (E   

  شود؟ موج در طيف نشري خطي هيدروژن يافت ميي الكتروني براي اتم هيدروژن حداكثر چند طول  اليه7با فرض وجود  -15

  
 

1 (  2 (  3 (  4 (  

lهايي با  هاي موجود در زيراليه در اتم كدام عنصر شمار الكترون -16 1هاي موجود در زيراليه  ، دو برابر الكترونl    باشد؟  مي 2
  

1 (Kr36  2 (Cu29  3 (Fe26  4 (V23  

  .)هاي برابر هستند هاي هم الكترون، داراي تعداد الكترون گونه(ي تركيب، هم الكترون هستند؟  دهنده در كدام يك، كاتيون و آنيون تشكيل - 17

  
1 (NaCl  2 (CaI2  3 (AlF3  4 (LiBr  

12/پس از گذشت چند سال، مقدار اين راديوايزوتـوپ بـه   . در اختيار داريمسال است،  2عمرش  كه نيمرا  A  گرم از راديوايزوتوپ فرضي 100 - 18 گـرم   5

 رسد؟    مي

  
1 (8    2 (3    

3 (5    4 (6  

  ي طول موج پرتو نشر شده از كنترل تلويزيون باشد؟ دهنده تواند نشان يك از خطوط زير مي كدام -19
  

  
1 (x1      2 (x2    

3 (x3      4 (x4  
 

  هاي ديگر است؟ گزينهتري اوربيتال تك الكتروني، نسبت به اتم عناصر  يك از عناصر زير، داراي تعداد بيش اتم كدام -20

  
1( Mo42  2( Tc43  3( As33  4( N7  

34721

31870    5/9/95    %26    %53    

31870    5/9/95    %13    %53    

28640    3/10/95    %33    %52    

25709 
 

24/ 11/93 
 

%15 
 

%52 
 

31500    7/8/95    %27    %51    

41770    19/9/95    %19    %51    

21388    10/ 09/91    %18    %50    

x1 x2 x3 x4
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب    كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل شيمي دهم

  

دشوار   هاي سؤال
  

  
  .سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  دانشانتظار داريم 

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

  .سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

اگر اين عنصر با عناصر اكسيژن و فلوئور تركيبات يوني تشـكيل بدهـد،   . ي سوم از جدول تناوبي قرار گرفته است و دوره 13در گروه  Xاتم  -21

  اند؟ فرمول شيميايي تركيبات يوني ذكر شده كدام

 
 

1 (XO3 وX F2 3  2 (X O2 XF3  3 (Xو 3 O3 Xو 2 F2 3  4 (X O3 وX F3 2  

  است؟ نادرستچند مورد از جمالت زير  -22

  .باشند ي مشتري، عنصرهاي گازي جدول عناصر مي عناصر سازنده) آ

  .هاي مشتري و زمين هستند ي سياره ترين عناصر سازنده ترتيب بيش هيدروژن و اكسيژن به) ب

  .باشد ي مشتري مي سازندهترين عناصر  ترتيب بيش هيدروژن، هليم و اكسيژن به) پ

  .باشد ي زمين مي ي كره  بعد از آهن، كلسيم دومين فلز سازنده) ت

  .باشند ي مشتري نافلزات سبك جدول عناصر مي ي عناصر سازنده عمده) ث

  

1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  

  اند؟  درستي نشان داده نشده به Aو  Xدر كدام گزينه عنصرهاي . را در نظر بگيريد AXتركيب يوني  -23

 

  

1 (Ca O20 8      2 (Mg S12 16    

3 (K P19 15      4 (Al N13 7  

Aاگردر اتم فرضي  - 24
Z E ها نصف عدد جرمي شود، تفاوت نوترون و پروتون چقدر است؟ الكترون، تعداد الكترون 3، پس از گرفتن  

  
1 (3  2 (6  3 (8    4 (5  

   

28640    3/10/95    %38    %46    

31500    7/8/95    %11    %46    

28640    3/10/95    %35    %45    

23389    23/7/95    %23    %45    
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كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل  شيمي دهم  5467:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب

 ، چه تعداد از عبارات زير در مورد اين اتم صحيح هستند؟  Cu29باتوجه به آرايش الكتروني اتم -25

n الكترون با  17 در آن ) آ    .وجود دارد 3

  .زيراليه كامالً از الكترون پر شده است7در آن) ب

  .است  10را دارد، برابر با  l ترين  اي كه بيش ها در زيراليه تعداد الكترون) پ

nاي قرار دارد كه  ترين الكترون در آن در زيراليه بيروني) ت l   است 4 آن برابر.  

  
  
1 (   2 (   3 (   4 (  

C(Aبا توجه به جدول زير، حاصل عبارت  -26 B)   چه مقدار خواهد بود؟ 2
  

1 (148  
2 (76  
3 (28  
4 (16  
  

  درستي مقايسه شده است؟ در هر رديف، در كدام گزينه به 2هاي عناصر ستون  به تعداد الكترون 1ستون هاي عناصر  نسبت تعداد نوترون -27

  
  

1 (      2 (   

3 (    4 (  
 
 

  

درصد باشد، جرم اتمي ميانگين را  30برابر  A12اگر درصد فراواني ايزوتوپ . شود يافت مي A13و  A12در طبيعت به دو صورت  Aعنصر فرضي  - 28

  تقريباً چه تعداد اتم وجود دارد؟  A13  گرم از ايزوتوپ 1دست آوريد در هر  از طرفي به. براي اين عنصر محاسبه كنيد
  

1 (/12 7 - /  224 63 10    2 (/12 3 - /  224 63 10  

3 (/12 7 - /  236 02 10    4 (/12 3 - /  236 02 10  
اي، نصف حداكثر تعداد الكتروني باشد كه در  هاي قرار گرفته در زيراليه اگر تعداد الكترون«: پر را بدين صورت تعريف كرده است  ي نيمه آموزي زيراليه دانش - 29

 »  .ناميم پر مي ي نيمه گيرد، آن زيراليه را زيراليهتواند قرار  آن زيراليه مي

  قدر است؟ پر عناصر زير چه هاي نيمه هاي موجود در زيراليه باتوجه به مطالب فوق، مجموع شمار الكترون

Br , Ne, P , Cr35 10 15 24  

  

  
1 (10  2 (9  3 (20  4 (3   

1234

A D C B  B A C D  

A B C D  A B D C  

31870    5/9/95    %25    %43    

35430    21/8/95    %29    %42    

31500    7/8/95    %27    %41    

35430    21/8/95    %18    %41    

31870    5/9/95    %19    %40    

Li He A

O C B

Zn Mg C

Cl F D









7 43 2
18 2 128 6
65 2 2430 12
35 1917 9

2 1   ستون     
  رديف
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب    كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل شيمي دهم

و بعد  d6ي  اي وجود دارد كه قبل از زيراليه ي آفبا بچينيم، در اين ميان زيراليه ها را بر طبق پر شدن طبق قاعده اگر ترتيب پر شدن زيراليه -30

  چه تعداد از موارد زير در مورد اين زيراليه صحيح است؟. شود از الكترون پر مي s7 ي از زيراليه

  .تواند در خود جاي دهد الكترون را مي 6حداكثر ) آ

  .ي اصلي خود دارد هاي اليه اين زيراليه باالترين انرژي را در بين زيراليه) ب

  .الكترون را در خود دارد 50ي اين زيراليه، حداكثر ظرفيت گنجايش  ي اصلي در بردارنده اليه) پ

nمقدار ) ت l  براي اين زيراليه، با مقدارn lهاي براي زيراليهd6 ،p7 و s8 برابر است.  

  
1 (  2 (  3 (  4 (  

  كند؟ درستي كامل نمي ي داده شده را به هاي زير، جمله چه تعداد از عبارت -31

  »…توان گفت  در ارتباط با ساختار اتم و رفتار آن مي«

  .باشد صورت هشتايي مي ها به ي ظرفيت آن باشند و اليه اتمي مي صورت تك بهگازهاي نجيب ) آ

  .ها است پذيري اتم يابي به آرايش گاز نجيب مبناي ميزان واكنش ي ظرفيت و دست هشتايي شدن اليه) ب

پيرامون نماد شيميايي اتم نشان داده   راليههاي آخرين زي شود كه در آن الكترون اي استفاده مي ها از مدل الكترون نقطه براي توضيح رفتار اتم) پ

  .شود مي

  .شوند ها فقط از طريق از دست دادن و گرفتن الكترون به آرايش گاز نجيب رسيده و پايدار مي اتم) ت

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

  گيرند، كدام است؟  ي دوم جاي مي هايي كه در اليه ي سوم به حداكثر تعداد الكترون يكسان در اليه lها با  نسبت حداكثر تعداد الكترون -32
 

  

1( 1  2( /1 25  3( /3 5  4 (3  

  است؟چه تعداد از مطالب زير نادرست  -33

  .نيتريد برابر است  ها در منيزيم ها به تعداد كاتيون سولفيد با نسبت تعداد آنيون ها در آلومينيم ها به تعداد آنيون نسبت تعداد كاتيون) آ

  .تواند يوني با آرايش الكتروني گاز آرگون ايجاد نمايد قرار دارد، مي 3ي  از دوره 15عنصري كه در گروه ) ب

nي  ي الكتروني رابطه در يك اليه) پ l   تواند برقرار باشد مي.  

pتوان آن را با نماد يك الكترون از دست بدهد، مي H11اگر اتم  ) ت
  .نشان داد 11

  
1 (  2 (  3 (  4 ( 

1234

1234

41770    19/9/95    %19    %40    

28640    3/10/95    %7    %40    

41770    19/9/95    %15    %39    

41770    19/9/95    %12    %39    
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كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل  شيمي دهم  5467:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب

  اند؟ كدام دو عنصر هم گروه -34

 

1( Cr W24 74     2( V Hf23 72 

3( S Br16 35     4( Fe Cl26 17  

باشد، عدد اتمـي ايـن عنصـر و     5هاي آن، برابر  هاي آن با شمار پروتون و تفاوت شمار نوترون 55برابر   M) فرضي(اگر عدد جرمي اتم عنصر  -35

Mالكتروني يون   ي ترين اليه هاي بيروني شمار الكترون 3 هـاي ايـن اتـم بـيش از تعـداد       به ترتيب از راست به چـپ و تعـداد نـوترون   (اند؟  كدام

  .)هاي آن است پروتون

  
  

 4و  25 )4  12و  25) 3  8و  46) 2  8و  48) 1

Xي  در دو گونه - 36 3  وY 34  قدر است؟ چه Xعدد جرمي . ها نيز با هم برابر هستند ها با هم  و تعداد نوترون تعداد الكترون 2

  
1( 39  2( 37  3( 36  4 (29  

[Ar]: عنصري فرضي بدين صورت است  آرايش الكتروني ايزوتوپ - 37 d s2 23 ي ايـن   اگر اين عنصر داراي يك راديوايزوتوپ باشـد، انتظـار داريـد هسـته    . 4

 راديوايزوتوپ، حداقل داراي چند نوترون باشد؟ 

 

1 (32  2 (33  3 (44  4 (55  

  ي زمين چه تعداد از مطالب زير درست است؟ ترين عنصر موجود در سياره در رابطه با فراوان -38

  .باشد عناصر مي  اي جدول دورهdي  از عناصر دسته) آ

  .ي گروه گازهاي نجيب است ي سوم آن، برابر با شماره اليههاي موجود در  تعداد الكترون) ب

lي آن داراي  آخرين زيراليه) پ    وn    .باشد مي 4

  .باشد، در يك دوره قرار دارند ي حاصل از آن سبز مي با عنصري كه رنگ شعله) ت

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

Mها در يون تك اتمي ها و نوترون اگر تفاوت شمار پروتون -39 45 هـا و   ي تعـداد زيـر اليـه    باشد، كدام گزينه به ترتيب، نشان دهنـده  3برابر  3

 است كه از الكترون اشغال شده است؟ Mهاي اتم  اوربيتال

 

  15و  7) 4  11و  7) 3  15و  4) 2  11و  4) 1

16756    16/ 1/92    %20    %37    

16756 
 

16/ 1/92 
 

%15 
 

%37  
 

31500    7/8/95    %16    %36    

 31870    5/9/95    %20    %35    

41770    19/9/95    %14    %35    

25242    7/9/93    %13    %34    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب    كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل شيمي دهم

40- /0 (m)، در شرايط مناسب با گاز فلوئور واكنش داده و تركيب يوني Mمول از فلز  2 (n)M F  15/به جرم  Mكند، فلز  گرم را توليد مي 6

)كدام است؟  Ca , K , Mg , F , Li :g.mol )     120 19 12 9 340 39 24 19 7  

  

1 (3 Li  2 (19K  3 (20Ca  4 (12Mg  

هـاي آنيـون و    اگر شـمار الكتـرون  . دهد تشكيل مي MX2، تركيب يوني با فرمول Mاي عناصر، با فلز  ي دوم جدول دوره از دوره Xنافلز  -41

  كدام است؟ Mو  Xكاتيون در تركيب ذكر شده باهم برابر باشد، اختالف عدد اتمي عناصر 

  

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

  است؟ H11به  H31، چند برابر نسبت مجموع ذرات بنيادي باردار H31به  H21نسبت مجموع ذرات بنيادي  - 42

  

1( 1  2( 3
8  3( 3

4  4( 2  

Xيون  -43 3  دارايm الكترون و m    باشد؟ Xپ اتم وتوانند ايزوت هاي زير مي چند مورد از اتم .باشد نوترون مي  6

 ، ، ، ، ،  

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

اي  طي يك فرايند هسته -44 63 از طريق انرژي حاصل شده، چند تُن يخ با دماي . به انرژي تبديل شده است Aي  كيلوگرم از جرم ماده 10

ژول انرژي مصرف  5/337گراد،  ي سانتي فرض كنيد براي ذوب شدن هر گرم يخ با دماي صفر درجه(توان ذوب كرد؟  گراد را مي ي سانتي صفر درجه

  .)شود مي

  
1 (400  2 (600  3 (800  4 (100  

يك  كدام. است  Yتر از  واحد بيش   4 ي به اندازهX با يكديگر برابر است و عدد جرمي    Y و X ي باردار  هاي دو ذره تعداد الكترون -45
    صحيح است؟    Yو  Xهاي  از مطالب زير در مورد اتم

  .است  2ها برابر  هاي آن اختالف شمار نوترون) آ
  .است 2ها برابر  هاي آن اختالف شمار الكترون) ب
  .ها يكسان است شده از الكترون در هر دوي آن هاي اشغال قطعاً شمار اليه) پ

  
 ، ب و پآ) 4  و ب آ) 3  ب و پ) 2  آفقط ) 1

 

m
m A2 3m

m B


2 63m
m C


2 33m
m D
2 3m

m E2m
m F


2 63

43000    18/1/96    %14    %33    

28640    3/10/95    %11    %33    

31500    7/8/95    %14    %32    

31500    7/8/95    %9    %32    

33590    8/11/95    %25    %31    

31870    5/9/95    %15    %31    
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كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل  شيمي دهم  5467:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب

 amu13و  amu12اتمي  هاي و كربن داراي دو ايزوتوپ با جرم amu37و  amu35اتمي  هاي كلر در طبيعت داراي دو ايزوتوپ با جرم -46
CCl)ترين مولكول كربن تتراكلريد  هاي سنگين تعداد نوترون. است ترين مولكول كربن تتراكلريـد   هاي سبك به تقريب چند برابر تعداد نوترون 4(

  .)است 6و  17عدد اتمي كلر و كربن به ترتيب (است؟ 
  

1( /1 11  2( /1 73  3( /1 55  4 (/1 91  

 ي مشتري درست است؟ هاي زير در مورد عنصري با بيشترين فراواني در سطح سياره چند مورد از عبارت -47

  .ي جهان گذاشت نخستين عنصري بود كه پا به عرصه) مهبانگ(بعد از انفجار عظيم )آ

  .دارد 99%ترين ايزوتوپ آن درصد فراواني باالي  فراوان) ب

  .هاي نخستين گاز نجيب برابر است هاي راديوايزوتوپ غيرساختگي آن با تعداد پروتون نوترونتعداد ) پ

  .ي زمين بسيار پايين است ي سياره برخالف سياره مشتري، درصد فراواني آن در ميان عناصر سازنده) ت

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

  ي مرئي درست است؟ نشري خطي عناصر هيدروژن و هليم در گستره كدام مقايسه در مورد خطوط طيف -48
 

  .شود ترين طول موج رنگي در طيف نشري خطي هليم ديده مي كوتاه) 1

  .ها باهم برابر است تعداد خطوط طيف نشري خطي آن) 2

  .شود هيدروژن برخالف هليم هيچ طول موج رنگي ديده نمينانومتر در  600تا  500هاي  بين طول موج) 3

  .تر از هيدروژن است ي بين خطوط طيف نشري خطي در هليم بيش طور كلي فاصله به) 4
و  Xباشد، عدد اتمي عنصر  80برابر  Xباشد و عدد جرمي عنصر فرضي  9برابر  Xاگر تفاوت تعداد نوترون و الكترون يون فرضي - 49

ها را از  گزينه(ترتيب كدامند؟  اند به هايي كه در اين يون از الكترون اشغال شده ي ظرفيت آن و نيز تعداد اوربيتال هاي اليه تعداد الكترون
 .)راست به چپ بخوانيد

 

1 (35- 7- 18            2 (35- 6- 16      
3 (34- 7- 18       4 (34- 6- 16  

lاي كه داراي  ، زيراليهXدر آرايش الكتروني عنصر  - 50  lهاي با  شود و تعداد الكترون است، ديده نمي 2    اگر يك مول . است 7در اتم اين عنصر برابر
  گيرد؟ اي عناصر قرار مي در كدام دوره و گروه از جدول دوره Xشود؟ و عنصر  تركيب شود، چند مول الكترون مبادله مي Xاز عنصر فسفر با مقدار اضافي عنصر 

  
  13 و گروه 4 ي دوره –مول الكترون  3 )2  1 و گروه 4 ي دوره –مول الكترون  3 )1
  1 و گروه 5 ي دوره –مول الكترون  3 )4  13 و گروه 5 ي دوره –مول الكترون  2 )3

  

28954    8/8/94    %14    %31    

31500    7/8/95    %11    %31    

31870    5/9/95    %8    %31    

26926    6/9/94    %23    %30    

28640    3/10/95    %22    %30    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب    كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل شيمي دهم

  

  

 دشوارتر  هاي سؤال
  

  

  .سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند4 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  باشد؟ در ارتباط با تركيبات يوني چه تعداد از مطالب زير نادرست مي -51

  .باشد 2تواند متعلق به گروه  مي X، اتم XO در تركيب) آ

  .تركيب يوني خنثي است؛ زيرا تعداد آنيون و كاتيون در آن برابر است )ب

  .اند ها با آرايش منظم در كنار هم قرار گرفته ، يونCaOدر ساختار مولكولي ) پ

  .شود اكسيد، بين آلومينيم و اكسيژن شش الكترون مبادله مي در تشكيل تركيب آلومينيم) ت

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

1ها در كدام گزينه،  ي اتم هاي ظرفيتي همه تعداد الكترون - 52
  است؟ Br35ي ظرفيت اتم  ي عدد كوانتومي اصلي اليه برابر شماره  2

  
 

1 (Mg12  ،Na11  ،O8      2 (Be4  ،Li3  ،Ga31   

3  (Mg12 ،Ca20  ،Be4     4 (Si14  ،Ca20 ،Sr38   

cباتوجه به جدول زير، اگر عدد اتمي عنصري برابر  - 53 a

d b




42 4
3   باشد، آرايش الكتروني فشرده آن كدام است؟  2

 

1 ([Ne] s13     

2 ([Ne] s p2 33 3  

3 ([He] s p2 22 2    

4 ([He] s p2 12 2  

28640    3/10/95    %11    %29    

31870    5/9/95    %22    %29    

31870    5/9/95    %20    %28    
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الفباي هستيكيهان زادگاه  – 1فصل  شيمي دهم  5467:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب

Aايزوتوپ   3يك عنصر داراي  -54
X1 وA

X2   وA
X3 )A A A 3 2 Aچـه بـه ازاي هـر ايزوتـوپ      چنان. باشد مي) 1

X1  ،2  ايزوتـوپ
A

X2  و به ازاي هر ايزوتوپA
X2 ،2  ايزوتوپA

X3  وجود داشته باشد، درصد فراوانيA
X1  وA

X3 قدر  ترتيب از راست به چپ، تقريباً چه به
  است؟
  

  29و  57) 4   14و  57) 3  57و  29) 2  57و  14) 1

تر از ذرات بدون بار درون  عدد كم  9اش،  ي هسته اگر بدانيم كه تعداد ذرات باردار سازنده. است  79ايزوتوپ عنصري را در نظر بگيريد كه عدد جرمي آن  - 55

  تناوبي قرار دارد و بار يون پايدار آن كدام است؟ اي از جدول  اش است، اين عنصر در چه دوره هسته

  
 

) -ي چهارم  دوره) 1 )1       2 (ي ششم  دوره- ( )1     

) -ي چهارم  دوره) 3 )1       4 (ي ششم  دوره- ( )1   

از  g1ي خود تقليل يابد، بر اين اساس پس از چند سـال مقـدار    هاي پرتوزايي به نصف مقدار اوليه ي پرتوزا بر اثر واكنش عمر مدت زماني است كه ماده نيم - 56

12/%به  H31راديوايزوتوپ    .)سال فرض كنيد 12را  H31عمر  نيم(رسد؟  ي خود مي مقدار اوليه 5

  

1 (12  2 (36  3 (34  4 (48  

gتر است؟  ها در كدام گزينه بيش تعداد اتم -57
(Cu , Fe )

mol
 64 56     

  

1 (/0 /) Al  2مول  02  216 02 C  3 (/5اتم  10 Fe  4 (/0گرم  6   Cuگرم  32

 جرم اتمي ميانگين آن كدام است؟ .هاي پايدار استرانسيم به قرار زير است درصد فراواني ايزوتوپ - 58

 

  

  

1( /87 94  2 (/87 71  3 (/86 94  4 (/86 71  

nدر اتم هيدروژن، اگر يك الكترون از تراز انرژي - 59  nبه تراز انرژي 5    شود؟ شده با چه رنگي در بخش مريي حاصل مي منتقل شود، نور منتشر  2

 

  نارنجي) 4  قرمز) 3  آبي) 2  زرد) 1

0/اگر در يك واكنش  - 60 فرض كنيد براي ذوب شـدن  (كند؟  گرم ماده به انرژي تبديل شود، مقدار انرژي آزاد شده تقريباً چند كيلوگرم يخ را ذوب مي 0034

  .)ژول انرژي الزم است 340يك گرم يخ 

 

1 ( 59 10  2 ( 89 10  3( /  141 04 10  4 (/  111 04 10  

23389    23/7/95    %21    %27    

31870    5/9/95    %17    %27    

41770    19/9/95    %17    %27    

35430    21/8/95    %14    %26    

27163    22/9/92    %17    %25    

1079    24/9/91    %11    %25    

31500    7/8/95    %8    %25    

Sr84 Sr86 Sr87 Sr88 ايزوتوپ  
560/ 869 / 007 / 5882   درصد فراواني /
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب    كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل شيمي دهم

B هاي تك اتمي ي يون اگر در آرايش الكتروني آخرين اليه - 61 3  وA 2 شش الكترون با عددهاي كوانتومي ،n  lو 3 1 تفاوت عدد اتمي  ،ديده شود

  . است . . .و  . . .صورت  هيدروكسيد بهيون  ها با و فرمول شيميايي تركيب اين يون . . . با اين عنصرها برابر

  

AOHو 1) 1 , B (OH)2 AOHو 5) 2      3 , B (OH)2 3  

A(OH)و 1) 3 , B(OH)2 A(OH)و 5) 4      3 , B(OH)2 3  

 اگر جرم اتمـي ميـانگين ايـن اتـم     . باشد مي 2و  3، 1هاي فراواني  ترتيب با نسبت داراي سه ايزوتوپ سبك، متوسط و سنگين به 25با عدد اتمي  Xعنصر  - 62

amu5/56 هاي آن برحسب  باشد، جرم اتمي ايزوتوپamu است از  عبارت:  

 

  

 55و  57و  58) 4  55و  56و  58) 3  54و  56و  58) 2  54و  55و  57) 1

8ها در اتم خنثي از عنصري برابر  ها به الكترون شمار نوترون  اگر نسبت -63
باشـد،  هـا برابـر   ها و نـوترون  باشد و از طرفي اختالف شمار پروتون 7

  خواص شيميايي اين عنصر با كدام عنصر مشابهت دارد؟

  

  

1 (I53  2 (Se34  3( P15   4( C6   

ي سوم آن كامالً از الكترون پر شده است، قطعاً  ي چهارم قرار گرفته و اليه كه در دوره dي دستهچه تعداد از موارد زير در مورد اتم عنصري از  -64

  باشد؟ صحيح مي

  .است 8ها برابر صفر است، در اين اتم برابر  هايي كه عدد كوانتومي فرعي آن تعداد الكترون) آ

  .است 25/2ي دوم اين عنصر برابر  اليه ي سوم به هاي اليه نسبت تعداد الكترون) ب

  .است 6اش، برابر  ي الكتروني هاي موجود در آخرين اليه هاي ظرفيتي اين عنصر، به تعداد الكترون نسبت تعداد الكترون) پ

lهايي كه در اين عنصر داراي تعداد الكترون) ت    .برابر است Kr36ها در عنصر  هستند، با تعداد آن  2

  

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

5

C N O F

Si P S Cl

Ge As Se Br

Sn Sb Te I

6 7 8 9
14 15 16 17
32 23 34 35
50 51 52 53

25709    24/11/93    %18    %24    

22918    22/1/93    %9    %23    

31500    7/8/95    %13    %23    

28640    3/10/95    %13    %23    



 
 

  
  

  
  

  ييــخ تشريحخ تشريحــپاسپاس
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   »4«ي  گزينه - 1

n1صـورت   نماد شيميايي نوترون به
      اسـت و قـدرمطلق بـار الكتريكـي

  .است+ 1نسبي الكترون 

 ---------------------------------------------- 

   »1« ي گزينه - 2

نماد زيراليه را به كمـك اعـداد كوانتـومي اصـلي و فرعـي مشـخص 

صورت كه از چپ به راست ابتدا عدد كوانتومي اصلي و  بدين. كنند مي

  . نويسيم سپس نماد معادل عدد كوانتومي فرعي را مي

f5 : نماد زيراليه  n
l f


  

5
3   

اسـت  4ي پنجم داراي عـدد كوانتـومي  ترين زيراليه از اليه پرانرژي

max(l n )    1 5 1 4 .   

2 2 1 2 2 4 1 18     ( l ) (   حداكثر گنجايش زيراليه(

 ---------------------------------------------- ---- 

   »4«ي  گزينه - 3

تـر اسـت و در نتيجـه  انرژي نور آبي از نور سـرخ بيش: »1«ي  گزينه

  .تر از نور قرمز است طول موج نور آبي كم

تـرين طـول مـوج مربـوط بـه امـواج  جايي كه بيش از آن: »2«ي  گزينه

ترين انرژي هم متعلق به همين امـواج اسـت نـه  راديويي است، پس كم

  .ها ريزموج

در نهايت بـه پرتوهـاي مرئـي خـتم  پرتوهاي فروسرخ: »3«ي  گزينه

ي طـول مـوج  شوند و پرتوهـاي فـرابنفش نيـز از انتهـاي گسـتره مي

  .شوند پرتوهاي مرئي شروع مي

امواج راديويي گاهي طول موجي تـا حـدود چنـد ده متـر : »4«ي  گزينه

  .دارند

. ---------------------------------------------- 

  »1« ي گزينه - 4

V s / s p / s p d / s 2 2 6 2 6 3 223 1 2 2 3 3 3 4   

كـامالً از   p2ي  شود، زيراليـه  مي d3ي  زماني كه الكترون وارد زيراليه

بنابراين باتوجه . باشد الكترون مي 6ها پر شده است يعني داراي  الكترون

  .الكترون وجود داشته باشد 3، بايد d3ي  به صورت سؤال در زيراليه

 ---------------------------------------------- 

  »1« ي گزينه - 5

باشـند از انـرژي   تري داشته  امواج الكترومغناطيس هرچه طول موج بيش

ي مرئـي را   هـاي گسـتره   تري برخوردارند، يعني اگـر بخـواهيم طيـف    كم

  :شود صورت زير مي ها بنويسيم به ترتيب انرژي آن به

  بنفش نيلي  آبي  سبز  زرد  نارنجي  سرخ 

تـر باشـد، حالـت     شده كـم  حال طبق فرض سؤال هرچه انرژي نور گسيل

» 1«ي  پس به اين صورت گزينـه . آيد دست مي ي پايدارتري به برانگيخته

  .دهد درستي نشان مي ترتيب پايداري را به

 ---------------------------------------------- 

   

 پاسخ فصل اول
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   »1«ي گزينه - 6

Aكه يون با توجه به اين 3 تـوان   الكتـرون اسـت، مـي    21داراي

الكتـرون اسـت كـه آرايـش      24، داراي  Aدريافت كه اتم عنصـر  

  :الكتروني آن به صورت زير است

A: s / s p / s p d / s2 2 6 2 6 5 11 2 2 3 3 3 424  

 A  ،7شـود در آرايـش الكترونـي اتـم      طور كه مشاهده مـي  همان

lبا عدد كوانتومي(  sي  الكترون در زيراليه    .قرار دارند )

----------------------------------------------  

   »3« ی گزینه - 7

  .نادرست هستند) ت(و ) پ(، )ب(هاي  عبارت

  :ها دليل نادرستي عبارت

  .خواص شيميايي عنصرهاي يك دوره باهم تفاوت دارد: ب

  .گروه وجود دارد 18دوره و  7اي عنصرها  در جدول دوره: پ

  .استRnصورت ت نماد شيميايي عنصر رادون به

----------------------------------------------  

 »2« ي گزينه - 8

1است كه برابر با  amuشكل مورد نظر الگويي براي نمايش 
اتم  12

C126 4و  3هاي  نادرستي گزينه. (باشد مي(  

عدد جرمي بـا جـرم (است  amu56جرم اتمي آهن به تقريب برابر 

  ).اتمي به تقريب برابر است

 A(amu)قســمت  56پــس بايــد در تــرازوي نشــان داده شــده، از

 ).1ي  نادرستي گزينه(استفاده شود 

  

   »3«ي  گزينه - 9

  :ها پاسخ صحيح گزينه

ي مرئي  طيف نشري خطي عناصر هيدروژن و ليتيم در ناحيه) آ

  ).2ي  رد گزينه(خط هستند  4داراي 

ي ليتيم  فام است كه با رنگ شعله المپ نئون داراي نور سرخ) ب

  ).4ي  رد گزينه(شباهت دارد 

بري و گندزدايي دارد،  گمنظور از گاز دو اتمي كه خاصيت رن )پ

)صورت زير با كلسيم  است كه به)Cl2(گاز كلر Ca)20  واكنش

  .دهد مي

 [Ca]  2     

                                                       

مول  2طي اين واكنش، به ازاي مصرف شدن هر مول فلز كلسيم، 

  ).1ي  رد گزينه(شود  الكترون بين عناصر كلسيم و كلر مبادله مي

nsصورت  به 17ي ظرفيت عناصر گروه  آرايش اليه) ت np2 5 

np) 17ي آخر عناصر گروه  است، پس زيراليه  5داراي  5(

  .الكترون هستند

----------------------------------------------  

   »2«ي گزينه -10
هــاي اول تــا دوازدهــم جــدول تنــاوبي ، آرايــش  در عنصــرهاي گروه

  .شود ختم مي sي   ي آخر به زيراليه الكتروني اليه

----------------------------------------------  

   

CaCl 2
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  »2« ي گزينه -11

. شود، گاز رادون اسـت  ترين مواد پرتوزا كه در زندگي ما يافت مي يكي از فراوان

تـرين گـاز نجيـب موجـود در      مـزه و سـنگين   بو و بـي  رنگ، بي رادون، گازي بي

هـاي   هاي زيرين زمين از طريـق واكـنش   اين گاز پيوسته در اليه. طبيعت است

  .شود اي توليد مي هسته

----------------------------------------------  

   »4« ي گزينه -12

  .صحيح هستند) پ(و ) ب(هاي  عبارت

  :هاي نادرست بررسي عبارت

ي الكتروني ندارد،  ي اليه ها ارتباطي با شماره گنجايش زيراليه) آ

  .الكترون را دارند 2هر دو گنجايش  s5و  s2ي  مثالً زيراليه

 .شود نمايش داده مي  nlصورت  نماد هر زيراليه به) ت

----------------------------------------------  

   »3« ي گزینه -13
  .جز عبارت ب درست هستند ها به ي عبارت همه

ميليون تن ماده بـه انـرژي    5هر ثانيه در خورشيد در ) عبارت ب

  :پس. شود تبديل مي

E mc

E ( )

/ J / kJ



   

   

2

9 8 2

26 23
5 10 3 10

4 5 10 4 5 10
  

طور  شده به درصد از عنصرهاي شناخته 22حدود ) عبارت پ

 )عنصر شناخته شده 118عنصر از  26.(شوند مصنوعي ساخته مي

---------------------------------------------- 

  
 

   »2«ي  گزينه -14

كه گفته شده اين انتقال در طيف مرئي هيدروژن  باتوجه به اين

تر باشد، پس طول موج  بيش Aاش از پرتوي  قرار گيرد و انرژي

در بين . باشد nm486تا  nm400ي  حاصل بايد در محدوده

داراي  Cت گرفته است، فقط انتقال هاي الكتروني كه صور انتقال

  .شرايط ذكر شده است

 ---------------------------------------------- 

   »4« ي گزينه -15

  

ي  اليه 7كنيد اگر براي اتم هيدروژن  طور كه مشاهده مي همان

طول  21الكتروني در نظر بگيريم، در طيف نشري خطي آن، حداكثر 

  .شود موج يافت مي

----------------------------------------------  

   »3« ي گزينه -16

Fe : s s p s p d s2 2 6 2 6 6 226 1 2 2 3 3 3 4   

l 1 ي ي زيراليه دهنده نشان p  وl   d ي ي زيراليه دهنده نشان 2

كنيد،  مي مشاهده Fe26طور كه در آرايش الكتروني اتم  همان. است

 هاي تعداد الكترون برابر 2، )الكترون p )12 ي هاي زيراليه تعداد الكترون

  .است) الكترون d )6 ي زيراليه
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 »3«ي گزينه -17

  .ها با هم برابر باشند ي هم الكترون بايد در تعداد الكترون دو ذره

الكترون هستند 10هر دو داراي 













FF
AlAl

9

3
13 

 ---------------------------------------------- 

   »4« ي گزينه -18

  :نمايش دهيم؛ خواهيم داشت nعمر را با  اگر تعداد نيم

n n
/

   
100 2 312 5 

n 2
   

 6سال است، پـس بايـد    2عمر  جايي كه هر نيم از آن. عمر بايد بگذرد نيم 3

12/به  Aي  گرم از ماده 100سال بگذرد تا    .گرم برسد 5

  :حل دوم راه

/  100 50 25 12 5
  

  .سال بايد بگذرد 6يعني . سال است 2عمر  عمر كه  هر نيمه نيمه 3

 ---------------------------------------------- 

   »1« ي گزينه -19
هاي كنترل تلويزيون از آن پرتو فروسرخ سـاطع  هنگام فشردن دكمه

تـري از نـور  ي امواج الكترومغناطيس انرژي كم شود كه در گستره مي

ي  مرئي در ناحيه  بخش. بلندتري نسبت به آن داردمرئي و طول موج 

700 هــــاي امــــواج  ، طــــول موج نــــانومتري از گســــتره 400

الكترومغناطيس قرار دارد؛ پس پرتـوي سـاطع شـده از كنتـرل بايـد 

نانومتر داشـته باشـد كـه طبـق صـورت  700طول موجي بلندتر از 

  .نانومتر باشد 900تواند برابر  سؤال مي

 ----------------------------------------------  

 »1«ي گزينه -20

15اوربيتال تك الكتروني 6
42 54 sd]Kr[:Mo  

  

25اوربيتال تك الكتروني 5
43 54 sd]Kr[:Tc  

  

3210 اوربيتال تك الكتروني 3
33 443 psd]Ar[:As  

  

32 اوربيتال تك الكتروني 3
7 22 ps]He[:N 

  

 ---------------------------------------------- 

   »2« ي گزينه -21
  ترتيب بـه Fو  Al ،Oجايي كـه  از آن. است Al13اتم مورد نظر 

Alهاي  يون 3 ،O 2  وF پـس اقـدام بـه . دهند را تشكيل مي

  .كنيم نوشتن فرمول شيميايي تركيبات حاصل مي

Al
Al O X O

O





   
 

3
2 3 2 32

2
3

  

Al
AlF XF

F





   
 

3
3 3

1
3

  

 ---------------------------------------------- 

   »2« ي گزينه -22

ي  نادرست اسـت، زيـرا كـربن و گـوگرد كـه در سـياره      ): آ(مورد 

  . باشند مشتري هستند، جزء عناصر جامد جدول تناوبي مي

ــه ): ب(مــورد  ــرا هيــدروژن و آهــن ب ترتيــب  نادرســت اســت، زي

  .ي مشتري و زمين هستند عناصر سازندهترين  فراوان

 مقدار اوليه
 مقدار ثانويه

عمر سوم نيم عمر دومنيم  عمر اولنيم   

 
p2

 
p4

   

d4

    
d4 s5



  
 

65 

كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل  شيمي دهم سطحيهاي سهمجموعه كتاب 5467:كد كتاب  

ترتيـب   نادرست است، زيرا هيدروژن، هليم و كربن بـه ): پ(مورد 

  .باشد ي مشتري مي ترين عناصر سازنده بيش

بعــد از آهــن، منيــزيم دومــين فلــز . نادرســت اســت): ت(مــورد 

  .باشد ي زمين مي ي كره سازنده

تـرين نـافلزات    كه سـبك  Heو  Hدرست است زيرا): ث(مورد 

ي مشـتري   ي سياره ي عناصر سازنده جدول تناوبي هستند، عمده

  .شوند را شامل مي

 ----------------------------------------------  

   »3« ي گزينه -23
هاي پايدار عنصرهاي يادشده  باتوجه به عددهاي اتمي داده شده، يون

  :جدول زير استصورت  به

ي گروه در جدول شماره  يون پايدار
  عنصر تناوبي

O 2  16  O8 
Ca 2  2  Ca20 
S 2  16  S16 

Mg 2  2  Mg12  

P 3  15 P15 
K  1 K19 
N 3  15  N7 
Al 3  13 Al13 

 ----------------------------------------------  

 »۲« ي گزینه -24
  :دهيم نمايش مي  N ها را با تعداد نوترون

Z (Z N)

Z Z N N Z

  

     

13 2
2 6 6

  

 ----------------------------------------------  

   »2«ي  گزينه -25

Cu : s s p s p d s2 2 6 2 6 10 129 1 2 2 3 3 3 4   

  :بررسي ساير موارد. صحيح هستند تو  پهاي  عبارت

nالكترون با   18در مورد اين اتم ): آ(مورد     .وجود دارد  3

زيراليه از الكترون اشغال شده   7در اتم ذكر شده ): ب(مورد 

  ).ي آخر كامالً پر نشده است زيراليه. (است

 ----------------------------------------------  

 »1« ي گزينه -26
A    الكترون  2اي با گنجايش  اليه 1

l
n l

l

  
    
   

3 1
2


  

B 18  
الكتـرون  32گنجـايش  fو  s ،p ،dهاي  ي چهارم با زيراليه اليه

C. را دارد  4   

C(A B) ( )      2 4 1 2 18 4 37 148  

----------------------------------------------  

   »4« ي گزينه -27

  :هاي ستون يك برابر است با تعداد نوترون

He , C

Mg , F

     

     

4 122 6
24 1912 9

4 2 2 12 6 6
24 12 12 19 9 10

   

  :هاي ستون دو برابر است با و تعداد الكترون

Li , O

Zn , Cl

 

 

     

     

7 18 23 8
65 2 3530 17

3 1 2 8 2 10
30 2 28 17 1 18

  

  :و نسبت مورد نظر در هر رديف برابر است با

       A , B , C , D   
6 12 101 10 28 18  

A B D C    

2با گنجايش  الكترون   
با گنجايش  6 الكترون   

10با گنجايش  الكترون   

در مجموع گنجايش 
.الكترون را دارد 18  
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كيهان زادگاه الفباي هستي – 1فصل  شيمي دهم سطحي هاي سه مجموعه كتاب    

 »1« ي گزينه -28

Aدرصد فراواني ايزوتوپ  12100  درصد فراواني ايزوتوپA13  

  100 30 70  

  :ي جرم اتمي ميانگين محاسبه

( ) ( )A /  
 

12 30 13 70 12 7100  

  :A13هاي موجود در يك گرم  ي تعداد اتم محاسبه

mol A?atom A g A
g A

 
1313 13

13
11
13

  

/ atom A / atom A
mol A


 

23 13 22 13
13

6 02 10 4 63 10
1

  

 ---------------------------------------------- 

 »2« ي گزينه -29

باتوجه به فرض سؤال ابتدا اقدام به رسم آرايش الكتروني عناصر مورد 

كه در تعريف سؤال به  را هايي ها زيراليه كنيم تا به كمك آن نظر مي

  .ها يادشده شناسايي كنيم پر از آن نام نيمه

Cr : s s p s p d s

P : s s p s p

Ne : s s p

Br : s s p s p d s p

2 2 6 2 6 5 124
2 2 6 2 315

2 2 610
2 2 6 2 6 10 2 535

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

1 2 2
1 2 2 3 3 3 4 4

  

اند، حال  هاي الكتروني باال مشخص شده پر در آرايش هاي نيمه زيراليه
ها را محاسبه  هاي موجود در اين زيراليه مجموع شمار الكترون

  :كنيم مي
 6 3 9  

 ---------------------------------------------- 
   »2« ي گزينه -30

ها از  ترتيب پر شدن زيراليهباتوجه به صورت سؤال اقدام به نوشتن 

ي  صفحه 23به كمك شكل (كنيم  الكترون با توجه به اصل آفبا مي

  ).توانيم اين كار را انجام دهيم كتاب درسي به سرعت مي 31

  :ي آفبا ها براساس قاعده پر شدن زيراليه

s , s , p , s , p , s , d , p , s , d , p , s , f , d , p , s , f , d1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6  

. است f5ي  ي مورد نظر، زيراليه باتوجه به صورت سؤال، زيراليه

  :پردازيم حال به بررسي موارد اشاره شده مي

 14است، پس حداكثر  fاي با نماد  اين زيراليه، زيراليه) آ

  .تواند در خود جاي دهد الكترون را مي

گيرد عدد كوانتومي  قرار مي  اي كه در هر اليه آخرين زيراليه) ب

lفرعي برابر با  n 1 ي اصلي پنجم  جايي كه اليه دارد، از آن

اي با عدد كوانتومي فرعي  مدنظر سؤال است پس اين اليه، زيراليه

l  ي  اش از زيراليه است كه انرژي را هم در خود جاي داده 4

f5 ي  زيراليه(تر است  بيشf  داراي عدد كوانتومي فرعي

l    ).است 3

 n. (است n22ي الكتروني  حداكثر گنجايش هر اليه) پ

  .)ي اليه است ي شماره دهنده نشان

n n  25 2 50  

  

  )ت

n l  l  n  نماد زيراليه  

8  3  5  f5  
8  2  6  d6  
8  1  7  p7  
8    8  s8  

 --------------------------------  




