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2

اغطالحات صیش سا تعشیف کٌیذ.
الف) اًشطی ًخستیي یًَص :
ب) اغل طشد پائَلی :
ج) لاًَى تٌاٍتی :
ت)تاس هَثش ّستِ :

2

2

کلوِ هٌاسة سا اص داخل کادس اًتخاب ًوَدُ ٍ دس جای هٌاسة لشاس دّیذ.
دارد  -ندارد  -بار الکترون  -نسبت بار به جرم الکترون )  - ( eدالتون  -رابرت بویل  -دموکریت
m

 -تالس  -مثبت  -منفی  -هسته دار  -هندوانه ای

الف)  ...................................فیلسَف یًَاًی آب سا عٌػش اغلی ساصًذُ جْاى هی داًست.
ب) ایي دیذگاُ کِ ّوِ هوَاد اص رسات کَکو

ٍ تجضیوِ ًاپوزیشی سواختِ ضوذُ اسوت اٍلویي تواس تَسو

 ...................................هطشح ضذ.
ج ) تاهسَى  .................................سا اًذاصُ گیشی کشد ٍ هیلیکاى هَفك ضذ ...................................سا اًذاصُ تگیشد.
ت) تش اساس هذل اتوی تاهسَى اتش کشٍی هثثت جشم ...................................
ث) پشتَ (  ) آلفا داسای تاس  ٍ ...................................پشتَ ( ) تتا داسای تاس  ...................................است.
ج) تَس سادسفَسد هذل اتوی  ...................................اسائِ ضذ.
3

جاّای خالی جذٍل سا کاهل کٌیذ.
نشانه شیمیایی
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عدد اتمی
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تعداد نوترون

18
13

20
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 D ٍ Hدٍ ایضٍتَج اص اتن ّیذسٍطى هی تاضٌذ کِ دس ساختاس  ( H2Oآب هعووَلی ) ٍ  ( D2Oآب سوٌگیي
یافت هی ضًَذ .تاتَجِ تِ تَضیح فَق تِ سَاالت غفحِ تعذ پاسخ دّیذ.

1

الف) کگالی  D2Oاص  H2Oکوتش است یا تیطتش ؟
ب) یخ  D2Oسٍی آب (  ) H2Oضٌاٍس هی هاًذ تا فشٍ هی سٍد؟
ج) خَاظ ضیویایی  H2O ٍ D2Oهطاتِ است یا هتفاٍت ؟
ت) خَاظ فیضیکی هطاتِ داسًذ یا هتفاٍت؟
5

1

تش اساس هذل اتوی تَس دسستی یا ًادسستی عثاست صیش داخل پشاًتض تٌَیسیذ.
الف) الکتشٍى هعوَالً دس پاییي تش اص اًشطی لشاس داسد کِ آى سا حالت تشاًگیختِ هی ًاهٌذ( .
ب) اًشطی الکتشٍى تا فاغلِ آى اص ّستِ ساتطِ هستمین داسد( .
ج) جشم صیاد اتن اص تعذاد صیاد الکتشٍى دس آى ًاضی هی ضَد( .
ت) الکتشٍى دس حالت تشاًگیختِ ًاپایذسا است( .

6

)

)
)

)

جشم اتوی هتَس اتوی سا هحاسثِ کٌیذ کِ داسای دٍ ایضٍتَج تا جوشم ّوای  9 ٍ 7اسوت ٍ دسغوذ فشاٍاًوی
آى ّا تِ تشتیة  %25 ٍ %75هی تاضذ.

7

1

اتوی تا جذا ضذى تواهی الکتشٍى ّایص تا دٍ جْص تضسگ دس اًشطی یًَص سٍتشٍ هی ضوَد دس غوَستی کوِ
اٍلیي جْص تضسگ آى پس اص جذا ضذى  3الکتشٍى اتفاق افتذ تا اًجام هحاسثات الصم عذد اتوی ایي عٌػوش سا
تعییي کٌیذ.

1

8

کْاس عذد کَاًتَهی هشتَط تِ الکتشٍى هطخع ضذُ دس ضکل سا هعیي کٌیذ.

1

9

ml 
ms 
عٌػشی تا عذد اتوی  32دس اختیاس داسین آسایص الکتشًٍی ًَضتاسی آى سا سسن ًوَدُ ٍ تِ سَاالت صیش پاسوخ

3d :

=n

=l
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دّیذ.
32 x :

الف) اغلی است یا ٍاسطِ ؟

ب) ضواسُ دٍس آى کٌذ است ؟

ج) ضواسُ گشٍُ آى کٌذ است ؟

ت) تعذاد الکتشٍى الیِ ظشفیت آى کٌذتاست ؟

 10آسایص الکتشًٍی گًَِ ّای صیش سا سسن کٌیذ ٍ الیِ ظشفیت آى ّا سا تِ غَست ًوَداسی ًوایص دّیذ.
26 Fe :
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 11دس هَسد جذٍل تٌاٍتی تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ.
الف) هٌذلیف جذٍل پیطٌْادی خَد سا تش اساس دٍ اغل هشتة ًوَد آى دٍ اغل سا ًام تثشیذ.
ب) عٌاغش جذٍل سا تش اساس ی

دستِ تٌذی کلی تِ سِ دستِ تمسین هی کٌٌذ آى ّا سا ًام تثشیذ.

ج) هٌذلیف جاّای خالی دس جذٍل خَد سا کگًَِ تَجیِ هی کشد؟
1/5

 12دس گشٍُ  ( 1فلضات للیایی)
الف) تا افضایص عذد اتوی ًمطِ جَش ً ٍ ........................... ..............مطِ رٍب  ....................................هی یاتذ.
ب) تا افضایص عذد اتوی ٍاکٌص پزیشی  ....................................هی یاتذ.
ج) تا افضایص عذد اتوی ًخستیي اًشطی یًَص  ....................................هی یاتذ صیشا ....................................

1

 13هعادلِ ٍاکٌص  kتا آب سا ًَضتِ ٍ هَاصًِ کٌیذ.
K  H2o  ......... ..........

ٍ تگَییذ ضعلِ حاغلِ ًتیجِ کیست ؟
ٍ 14اکٌص پزیشی  12 Mg ٍ 11 Naسا تا رکش علت تا یکذیگش همایسِ کٌیذ.

1

 15هفَْم الکتشًٍگاتیَی سا تیاى کٌیذ ٍ ساتطِ آى سا تا خاغیت فلضی ٍ ًافلضی عٌػشّا رکش کٌیذ.

1

موفق باشید.

