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 كدام مطلب، درست است؟ -1

 باشد.ي فلوئورسنت ميي پوشيده شده از روي سولفيت به عنوان مادهي طال، حلقه( در آزمايش ورقه1

 هاي حاصل از مواد پرتوزا را به كمك مدل اتمي تامسون توجيه كند.( رادرفورد توانست تشكيل تابش2

 قلع تنها يك ايزوتوپ پايدار دارند. ( برخي عنصرها مانند فلوئور، فسفر و3

 از جنس نور هستند و اين پرتوها را با تاباندن پرتوهاي كاتدي روي يك آند فلزي  X( پرتوهاي 4

 آورند.دست ميبه

 شوند، كدام رابطه درست است؟اي ميهاي ناپايدار كه دچار واكنش تالشي هستهبراي هسته -2
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 Aي الكتروني باشدددد، عدد اتمي و آرايش الكتروني آخرين  يه 14هاي آن ها و نوترونباشدددد و اختالع تدداد الكترون 96برابر  Sbاگر عدد جرمي يون  -3

 چيست؟

 25sو  15s 4 )54و  25s 3 )54و  15s 2 )42و  42( 1

 تر است.كوتاه … انرژي سطح به …طول موج منتشرشده ضمن انتقال الكترون از سطح انرژي  -4

1) 2n  ،1n 2) 3n  ،1n 3) 4n  ،2n 4) 3n  ،2n  

X2در آرايش الكتروني -5  برابر است با: lmداراي عدد كوانتومي ، نسبت تدداد اوربيتال داراي الكترون به تدداد الكترون9

1)
1 3

1 5 2)
15
13  3)

7
15 4)

15
7 

 اي بسياركوچك با جرم بسيار زياد دارد؟كدام مشاهده سبب شد كه رادرفورد نتيجه بگيرد اتم طال، هسته -6

 ي نازک طال عبوركردند.هاي آلفا بدون انحراع و در مسيري مستقيم از ورقهتر ذره( بيش1

 ي اندكي از مسير اوليه منحرع شدند.هاي آلفا با زاويه( تدداد زيادي از ذره2

 شدند.از مسير اوليه منحرع  90اي بيش از هاي آلفا با زاويه( تدداد بسياراندكي از ذره3

 كنند. تري پيداميكنند، سرعت بيشهايي كه بدون انحراع عبور مي( ذره4

 شود و در مجموع دو جهش بزرگ دارد. عدد اتمي آن چقدر است؟مشاهده مي 4IE، اولين جهش درXهاي يونش متوالي عنصردر انرژي -7

1 )13 2 )18 3 )16 4 )12 

Aتوجه بهبا  -8
3 1
1  شود كه:اي گفته ميدر طبيدت به ذره A، عنصر 5

 نوترون داشته باشد. 16الكترون و  15( 2 باشد. 31و عدد جرمي آن  15( عدد اتمي آن 1

 پروتون داشته باشد. 15( 4  باشد. 31( عدد جرمي آن 3

 دام دو عنصر، برابر است؟ي الكتروني كهاي موجود در آخرين زير يهتدداد الكترون -9

1)Zn3 Cu2و  0 9 2)Cr2 Mn2و  4 5  3)Cu2 K1و  9 9 4)Zn3 Ga3و  0 1 

 كدام مطلب زير درست است؟ -10

  كنند.برابر، يك زير يه را ايجاد مي nها با مقدار اي از اوربيتال( مجموعه1

 كنند.ي الكتروني را ايجاد ميبرابر، يك  يه lها با اي از زير يه( مجموعه2

 ها است.ي نوع زير يه، تدداد اوربيتال و شكل اوربيتالدهندهنشان l( عدد كوانتومي 3

])l[(يهاي هر  يه از رابطهترونترين تدداد الك( بيش4 122  آيد.دست ميبه 
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 پاسخنامه

 «4»ي گزينه -1

 هاي نادرست: تشريح گزينه

 باشد.ي فلوئورسنت ميي پوشيده شده از روي سولفيد به عنوان مادهي طال، حلقهدر آزمايش ورقه«: 1»ي گزينه

 ل از مواد پرتوزا را به كمك مدل اتمي تامسون توجيه كند.هاي حاصرادرفورد نتوانست تشكيل تابش«: 2»ي گزينه

 چنين، قلع، ده ايزوتوپ پايدار دارد.برخي عنصرها مانند فلوئور، فسفر و آلومينيم تنها يك ايزوتوپ پايدار دارند. هم«: 3»ي گزينه

 «3»ي گزينه -2

)ZA(هااي، نسبت تدداد نوتروني كلي، اگر براي هستهبر طبق يك قاعده  ها به پروتون)Z( ،5/1 ،ي ياد شده ناپايدار خواهد بود. هسته يا بيش از اين باشد

 شوند.هاي پايدار تبديل مياي، به هستههاي تالشي هستههاي ناپايدار، بر اثر واكنشاين گونه هسته

  «1»ي گزينه -3

2و يون Aعدد جرمي اتم خنثاي
A يها است كه در دو گونهها و نوترونسان است. زيرا عدد جرمي مجموع تدداد پروتونيكA  و2

A سان است. يك

 توان نوشت:پس مي

 96 NZA 
2در يون

A ها است، پس:تر از تدداد پروتونها دو تا كمالكترون تدداد 

 2 Z هاتدداد الكترون 

 توان نوشت:است مي 14ها برابر ها و نوترونكه اختالع تدداد الكترونبا توجه به اين

 14 تدداد نوترون –تدداد الكترون 
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 توان نوشت:اكنون مي
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 به صورت مقابل است: Aآرايش الكتروني اتم 

  15
3642 54 s/d]Kr[:A 

  «2»ي گزينه -4

نتشر شده ضمن انتقال الكترون از يك سطح به سطح تر است و در نتيجه طول موج متر باشد، انرژي موج بيشهر چه اختالع سطح انرژي دو تراز مدين، بيش

 .تر استتر، كوتاهپايين

 « 1»ي گزينه -5

11062622
29 4333221 s/dps/ps/s:X 

X2ا توجه به آرايش الكترونيب ست. بنابراين نسبت آن ها برابر صفرآن lmالكترون وجود دارد كه 13اوربيتال داراي الكترون وجود دارد و  15، 9 ها برابرا
13
15 

 است.

 « 3»ي گزينه -6

ستفاده از نتايج آزمايش بمباران ورقه سيلهرادرفورد با ا ستهي نازكي از طال به و شنهاد كرد كه مدل اتم ه دار ناميده ي پرتوهاي پرانرژي آلفا، مدلي براي اتم پي

اي بسيار كوچك از مسير اوليه منحرع شدند؛ پس نتيجه گرفت اتم طال هسته 90اي بيش از هاي آلفا با زاويهندكي از ذرهشد. او مشاهده كرد كه تدداد بسيارا

 با جرم بسيار زياد دارد.

 « 1»ي گزينه -7

314  ي آخر تدداد الكترون در  يه4EI  جهش اول : 

312  ي دوره شماره ي اصلي الكتروني تدداد  يه  تدداد جهش 2

 است. 13براين عدد اتمي آن برابر جدول قرار دارد، بنا 13ي سوم و گروه پس اين عنصر، در دوره

13310    عدد اتمي12
10 33 ps]Ne[ 
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 « 4»ي گزينه -8

سبت به يك شند ن سان و عددهاي جرمي متفاوت با صر داراي دو يا ديگر ايزوتوپ ميهرگاه دو يا چند اتم داراي عدد اتمي يك ست يك عن شند. پس ممكن ا با

Aديگر ايزوتوپ هسددتند. پس با توجه به توضدديحات فون، عنصددرچند اتمي باشددد كه نسددبت به يك
3 1
1 تواند داراي شددود كه مياي گفته ميدر طبيدت به ذره 5

صر اتم شرط عن شد. پس  سان و عدد جرمي متفاوت با ست كه اتم مورد نظر داراي  Aهايي با عدد اتمي يك شد ولي با توجه به متفاوت  15بودن اين ا پروتون با

 باشد.ها از اين لحاظ مهم نميبودن عدد جرمي، تدداد نوترون

 «3»ي گزينه -9

Cu2ي الكتروني درآخرين زير يه K1و 9  است كه در هر دو عنصر، يك الكترون دارد. s4ي، زير يه9

 «3»ي گزينه -10

 هاي ديگر:تشريح گزينه

 كند. ايجاد مي برابر، يك زير يه را lها با مقدار اي از اوربيتالمجموعه«: 1»ي گزينه

 دهند.ي الكتروني را تشكيل ميبرابر، يك  يه nها با اي از زير يهمجموعه«: 2»ي گزينه

)l(هاي در هر زير يه تدداد اوربيتال و ظرفيت الكترون زير يه به ترتيب از رابطه«: 4»ي گزينه 12  و)]l([ 122  آيد.دست ميبه 

 


