
وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع شیمی 1( * فصل اول)

 
1. کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟

1) گازهاي هیدروژن و هلیم تولید شده پس از مهبانگ، با گذشت زمان و سرد شدن، متراکم شده و سحابی را ایجاد کرده اند.
2) در داخل ستار ه ها بر اثر انجام واکنش هاي هسته اي، عنصرهاي سبک به عنصرهاي سنگین تر تبدیل می شوند.

3) انرژي آزاد شده هنگام تبدیل هیدروژن به هلیم را می توان از رابطه ي   محاسبه کرد.
4) هرچه اندازه ي ستاره بزرگ تر باشد عنصرهاي سنگین تري درون آن ها ساخته می شود.

2. در جدول دوره اي عناصر که در هر خانه یک عنصر معین قرار دارد. کدام یک از اطالعات شیمیایی آن عنصر در آن خانه نشان داده

 
نمی شود؟

4) عدد جرمی3) نماد شیمیایی2) جرم اتمی میانگین1) عدد اتمی

 
3. در مورد روند تشکیل عناصر، کدام ترتیب زیر از راست به چپ، صحیح است؟

1) انفجار مهیب – ذره هاي زیراتمی – هیدروژن و هلیم – سحابی – ستاره – سایر عناصر
2) انفجار مهیب – هیدروژن و هلیم – ذره هاي زیراتمی – ستاره – سحابی – سایر عناصر
3) انفجار مهیب – ذره هاي زیراتمی – سحابی – هیدروژن و هلیم – ستاره – سایر عناصر
4) انفجار مهیب – هیدروژن و هلیم – سحابی – ذره هاي زیراتمی – ستاره – سایر عناصر

 
4. تفاوت تعداد الکترون ها و نوترون هاي اتم  کدام است ؟ 

 (1 (2 (3 (4
5. عنصر  در آخرین الیهي الکترونی داراي چند الکترون است؟

 (1 (2 (3 (4

( 6. کدام یون  در فلزات زیر آرایش الکترونی  دارد؟      (المپیاد 
 (1 (2 (3 (4

7.   و  به ترتیب کدام عناصر جدول تناوبی هستند؟

 (1 (2
 (3 (4

 
8. اگر  گرم  ،  گرم   و  مول   داشته باشیم، کدام گزینه درست است؟

 
1) مول   مول  

 
2) مول   مول  

 
4) مول    مول  3) مول    مول  

 
9. ایزوتوپ هاي منیزیم در چند مورد از ویژگی هاي زیر مشابه هستند؟

 
آ) تعداد پروتون        ب) عدد جرمی        پ) نیم عمر        ت) فراوانی در طبیعت

 (1 (2 (3 (4

 
10. کدام گزینه نادرست است؟

عنصر شناخته شده را براساس یک معیار و مالك در جدولی با چیدمانی ویژه کنار هم قرار داده اند. 1) شیمی دان ها 
2) طبقه  بندي کردن یکی از مهارت  هاي پایه در یادگیري مفاهیم علمی است که بررسی و تحلیل را آسان  تر می  کند.

3) جدول تناوبی از  دوره و  گروه تشکیل شده است.
4) جدول دوره اي امروزي براساس افزایش جرم اتمی سازماندهی شده است.
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صفحه 2

 
11. چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟

آ) چون با پیمایش هر دوره از چپ به راست، خواص عنصرها به طور مشابه تکرار می شود، آن را جدول دوره اي یا تناوبی عنصرها

 
نامیده اند.

 
ب) اولین پیشرفت در زمینه دسته بندي عنصرها با کارهاي مندلیف به دست آمد.

پ) هر خانه از جدول که به یک عنصر تعلق دارد حاوي عدد اتمی، نام، نماد شیمیایی و جرم اتمی میانگین آن عنصر است.
ت) موقعیت یا مکان هر عنصر در جدول دوره اي، شماره ي گروه و دوره ي آن را نشان می دهد. 

 
ث) در جدول دوره اي امروزي عنصرها براساس افزایش عدد جرمی مرتب شده اند.

 (1 (2 (3 (4
12. در جدول دوره اي، عنصرها براساس .................. سازماندهی شده اند به طوري که از عنصر ..................  با عدد اتمی .................. 

آغاز و به عنصر شماره ي  ..................  که یک  .................. است ختم می شود.
1) افزایش عدد اتمی – هیدروژن –  –  – هالوژن
–  – هالوژن 2) افزایش جرم اتمی – هیدروژن – 
3) افزایش عدد جرمی – هلیم –  –  – گاز نجیب

4)  افزایش عدد اتمی – هیدروژن –  – – گاز نجیب

 
13. تمام عبارت هاي زیر درست است به جز .................. 

1) نور خورشید شامل پرتوهاي الکترومغناطیسی است و با خود انرژي حمل می کند.
2) کنترل تلویزیون امواج مادون قرمز منتشر می کند.

3) با نگاه کردن بوسیله دوربین موبایل به چشمی کنترل تلویزیون، پرتوها به رنگ قرمز دیده می شود.

4) واحد طول موج نانومتر معادل  متر است.

 
14. چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟

 
آ) نور زرد المپ هایی که شب هنگام بزرگراه ها را روشن می سازد به دلیل وجود بخار سدیم در آنهاست. 

 
ب) آتش بازي با مواد شیمیایی نورهاي رنگی، زیبا، چشم نواز و شادي بخشی را در آسمان ایجاد می کند.

 
پ) از المپ نئون در ساخت تابلوهاي تبلیغاتی براي ایجاد نوشته هاي نورانی قرمز رنگ استفاده می شود.

ت) رنگ نشر شده از شعله ترکیب هاي سدیم و لیتیم و مس فقط باریکه ي بسیار کوتاهی از طیف مرئی را در بر می گیرد. 

 
ث) اگر مقداري از نمک مس دار را روي شعله بپاشیم رنگ شعله ي فلز مس سبز رنگ می شود.

 (1 (2 (3 (4
15. کدام گزینه نادرست است؟

1) فرآیندي که در آن یک ماده شیمیایی با از دست دادن انرژي از خود، پرتوهاي الکترومغناطیس گسیل می دارد، نشر می گویند.
2) اگر نور نشر شده از یک ترکیب لیتیم دار در شعله را از یک منشور عبور دهیم، طیف نشري خطی لیتیم می گویند.

3) طیف نشري خطی لیتیم در گستره ي مرئی تنها شامل چهار خط رنگی است.
) کلرید داراي طول موج کوتاه تري از رنگ شعله سدیم کلرید است. 4) رنگ شعله مس (

) سولفات را با افشانه روي شعله بپاشیم رنگ شعله تغییر کرده و طول موج این رنگ .................. 16. اگر مقداري از محلول مس (
از هنگامی است که از محلول سدیم سولفات استفاده می کنیم و .................. از هنگامی است که فلز لیتیم به صورت مستقیم بر روي

شعله قرار می گیرد.

 
4) بیش تر - بیش تر3) بیش تر - کم تر2) کم تر - بیش تر1) کم تر - کم تر 

17. اتم عنصرهاي گروه  و  در شرایط مناسب با  .................. الکترون به  .................. تبدیل می شوند که آرایشی همانند آرایش

 
الکترونی گاز نجیب  .................. از خود را دارند.

2) از دست دادن – کاتیون – پیش1) گرفتن – کاتیون – بعد
4)  از دست دادن – آنیون – پیش3) گرفتن – آنیون – بعد

 
18. چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟

 
آ) الیه ظرفیت اتم، الیه اي است که الکترون هاي آن، رفتار شیمیایی اتم را تعیین می کند.

ب) اهمیت آرایش الکترونی فشرده به دلیل نمایش آرایش الکترون ها در بیرونی ترین الیه به نام الیه ظرفیت اتم است.
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پ) لوویس براي توضیح و پیش بینی رفتار اتم ها، آرایش الکترون – نقطه اي را ارائه کرد.

ت) اگر الیه ي ظرفیت اتمی،همانند آرایش الکترونی یک گاز نجیب و یا هشت تایی باشد،آن اتم واکنش پذیري چندانی ندارد.
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صفحه 3

 (1 (2 (3 (4
19. در مورد شکل مقابل، کدام گزینه نادرست است؟

1) الکترون ها در هر الیه، آرایش و انرژي معینی دارند
که به آن حالت پایه می گویند. (شکل الف)

2) الکترون ها با جذب انرژي به الیه هاي باالتر انتقال می 
یابند که به آن برانگیختگی می گویند. (شکل ب)

3) الکترون هاي پر انرژي و ناپایدار، با آزاد کردن انرژي
به حالت پایه باز می گردند. (شکل پ)

4) این شکل بیانگر مدل اتمی بور است که به آن مدل
پلکانی نیز گفته می شود و در مورد اکثر عناصر جدول

تناوبی صادق است.

 
20. چند مورد از موارد زیر کاربردهاي رادیوایزوتوپ ها را نشان می دهد؟

* سوخت راکتور       * تشخیص سرطان        * تولید انرژي شیمیایی         * درمان تیروئید        * تصویربرداري پزشکی
 (1 (2 (3 (4

 
21. در کدام گزینه ترتیب درستی از چگونگی پیدایش عنصرها در جهان آمده است؟

1) مهبانگ  کاهش دما  پیدایش هیدروژن و هلیم  تشکیل سحابی  پیدایش ستاره ها و کهکشان ها
2) انفجار مهیب  پیدایش ذرات بنیادي  پیدایش عناصر سبک  پیدایش عناصر سنگین

3) مهبانگ  پیدایش ذرات زیراتمی  پیدایش هیدروژن و هلیم  تشکیل سحابی  پیدایش ستاره ها و کهکشان ها

 
4) انفجار مهیب  کاهش دما  پیدایش ذرات زیراتمی  پیدایش عناصر سبک  پیدایش عناصرسنگین

22. شرایط تشکیل سحابی ها و عنصرهاي سنگین تر در ستاره ها به  ترتیب، با کدام تغییرات دمایی مطلوب تر می شود؟
4) افزایش - کاهش3) افزایش - افزایش2) کاهش - افزایش1) کاهش - کاهش

23. کدام گزینه روند معمول تشکیل عنصرها را به شکل درست تري نشان می دهد؟
1) لیتیم   هلیم  عنصرهاي سبک مانند هیدروژن  عنصرهاي سنگین مانند طال

2) هلیم   کربن  عنصرهاي سبک مانند هیدروژن  عنصرهاي سنگین مانند لیتیم
3) هیدروژن   هلیم   عنصرهاي سبک مانند کربن و ...  عنصرهاي سنگین مانند آهن

4) هیدروژن   هلیم  عنصرهاي سبک مانند طال  عنصرهاي سنگین مانند آهن
24. یکی از ایزتوپ هاي عنصر هیدروژن، .................. است که درصد فراوانی آن در طبیعت  بوده و در اتم آن ..................

نوترون وجود دارد و این ایزوتوپ .................. است.

 
1)  - پایدار

 
2)  - پایدار

 
4)  - ناپایدار3)  - ناپایدار

 
25. چه تعداد از موارد زیر صحیح نیست؟

الف) توده هاي سرطانی یاخته هایی با توانایی رشد سریع و غیرعادي هستند.

 
ب) در گلوکز نشان دار، اتم غیر پرتوزا دیده  نمی شود.

 
ج) یکی از کاربردهاي موارد پرتوزا، تولید انرژي الکتریکی است.

 
د) دود سیگار و قلیان حاوي مقدار قابل توجهی مواد پرتوزا است.

4 (1 (2 (3 (4
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صفحه 4

 
26. کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟

الف) غنی سازي ایزوتوپی به معناي افزایش مقدار ایزوتوپ مورد نظر در مخلوط ایزوتوپ هاي یک عنصر است.

 
ب) تفاوت شمار نوترون ها و پروتون ها در  برابر  می باشد.

ج) همه ي  موجود در جهان باید به طور مصنوعی و با استفاده از واکنش هاي هسته اي ساخته شود.

 
د) فناوري تولید رادیو ایزوتوپ فسفر در ایران وجود دارد.

ه) سلول هاي سرطانی فقط گلوکز نشان دار را جذب می کنند.

 
1) الف، ب، ج

 
2) ب، ج، د

 
4) ج، د، ه3) الف، ج، د

 
27. عبارت کدام گزینه در رابطه با فضاپیماهاي وویجر   و   درست نیست؟

 
1) این دو فضاپیما در سال  خورشیدي براي شناخت بیشتر سامانه خورشیدي به فضا فرستاده شدند.

2) آخرین تصویري که وویجر  پیش از خروج از سامانه خورشیدي از زمین گرفت، از فاصله  میلیارد کیلومتري زمین بود.
3) این دو فضاپیما اطالعاتی از سیارات مریخ، مشتري، زحل، اورانوس، و نپتون مخابره می کردند.

4) از وظایف این فضاپیماها می توان به شناسایی نوع عناصر سازنده و ترکیب هاي شیمیایی موجود در اتمسفر زحل اشاره کرد.

 
28. در میان عبارت هاي زیر کدام عبارت صحیح اند؟

الف) کیمیاگري (تبدیل عناصر به یکدیگر) از آرزوهاي دیرینه ي بشر بوده که به آن دست یافته است.
ب) باال بردن توان یک ایزوتوپ براي تولید انرژي را غنی سازي ایزوتوپی می گویند.

ج) نیم عمر رادیوایزوتوپ ها با پایداري آن ها رابطه مستقیم دارد.
د) به گلوکز حاوي اتم پرتوزا گلوکز نشان دار می گویند.

 
1) الف - ب - د

 
2) ب - ج - د

 
4) ج - د3) الف - د

29. پاسخ صحیح سواالت الف و ب به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟

 
الف)    گرم آلومینیم چند مول آلومینیم است؟  

ب)   اتم گوگرد، چند گرم گوگرد است؟  

 (1 (2 (3 (4

 
30. کدام گزینه نادرست است؟

 
1) رنگ شعلۀ مس  نیترات با رنگ شعلۀ سدیم نیترات متفاوت است.

 
2) رنگ شعلۀ مس  نیترات همانند رنگ شعلۀ مس  سولفات زرد است.

 
3) طول موج رنگ شعلۀ فلز سدیم، کمتر از طول موج رنگ شعلۀ فلز لیتیم است.

 
4) انرژي موج رنگ شعلۀ فلز مس، بیشتر از انرژي موج رنگ شعلۀ فلز سدیم است.

31. چه تعداد از موارد زیر براي تکمیل عبارت «اتم .................. در دورة .................. و گروه .................. از جدول دوره اي عناصر
جاي دارد و با اتم .................. خواص شیمیایی مشابهی دارد.» مناسب است؟

 
الف) فلوئور - دوم - هفدهم - 

 
ب) آلومینیوم   - دوم - سیزدهم - 

 
پ) نئون  - سوم - هجدهم - 

 
ت) اکسیژن  - دوم - شانزدهم - 

 (1 (2 (3 (4

 
32. ........ و ........ هر ستاره تعیین می کند که چه عنصرهایی باید در آن ستاره ساخته شود.

4) اندازه – شکل3) دما – اندازه2) اندازه – وزن1) دما – وزن
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صفحه 5

33. اگر آرایش الکترونی یون تک اتمی   به   ختم شود، به ترتیب از راست به چپ، عدد اتمی این یون کدام است و در

 
خارجی ترین الیۀ الکترونی اتم خنثاي آن چند الکترون وجود دارد؟

 (1 (2 (3 (4
34. تعداد الکترون هایی که در دو الیۀ آخر اتم   وجود دارد، چند برابر تعداد الکترون هاي زیرالیه اي با عدد کوانتومی   در

اتم   است؟

 (1 (2 (3 (4

 
35. کدام گزینه دربارة نمک خوراکی درست نیست؟

1) همان سدیم کلرید است که با نماد   نمایش داده می شود.
2) فلز آن با از دست دادن الکترون و نافلز آن با به دست آوردن الکترون به آرایش گاز نجیب هم دورة خود می رسند.

3) اتم هاي سدیم به آرایش نئون و اتم هاي کلر به آرایش آرگون می رسند.
4) اندازة اتم سدیم با از دست دادن الکترون کوچک و اندازة اتم کلر با گرفتن الکترون بزرگ می شود.

36. کدام گزینه نادرست است؟
1) در بین پرتوهاي الکترومغناطیس طول موج امواج رادیویی از بقیه بیشتر و انرژي پرتوهاي گاما از بقیه بیش تر است.

2) تجزیۀ نور خورشید گسترة پیوسته اي از رنگ ها که شامل بی نهایت طول موج از رنگ هاي گوناگون است، ایجاد می کند.
3) چشم ما می تواند گسترة محدودي را که تنها شامل رنگ هاي سرخ و بنفش است، ببیند.

4) رنگین کمان گستره اي از رنگ هاي سرخ تا بنفش را در بر می گیرد و پرتو رنگی با انرژي بیشتر در قسمت پایین آن قرار دارد.

 
37. کدام یک از گزینه هاي زیر دربارة جدول دوره اي عناصر نادرست است؟ 

1) این جدول از عنصر هیدروژن با عدد اتمی یک آغاز می شود و به عنصري ختم می شود که  پروتون در داخل هستۀ خود دارد.
2) خواص شیمیایی عناصر موجود در یک دوره، همانند خواص شیمیایی عناصر موجود در یک گروه با یکدیگر مشابه است.

3) با پیمایش هر دوره از چپ به راست، خواص عنصرها به صورت مشابه تکرار می شود.
4) در نماد شیمیایی مربوط به هر عنصر، حرف اول نام التین آن به صورت بزرگ نوشته می شود و نماد بیشتر عنصرها دو حرفی است.

 
38. نخستین عنصري که در واکنشگاه (راکتور) هسته اي ساخته شده، چه نام دارد؟ 

4) لیتیم3) رادون2) اورانیم1) تکنسیم

 
39. کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟

1) سحابی عقاب یکی از مکان هاي زایش ستاره ها است.
2) دما و اندازة هر ستاره تعیین می کند که چه عنصرهایی باید در آن ستاره ساخته شود.
3) همواره در یک نمونۀ طبیعی از عنصري معین، اتم هاي سازنده، جرم یکسانی ندارند.

4) آخرین تصویري که وویجر  پیش از خروج از سامانۀ خورشیدي از کرة زمین گرفت، از فاصلۀ تقریبی هفت میلیارد کیلومتري بود.

 
40. تمام موارد زیر صحیح هستند به جز .................. .

1) در جدول دوره اي امروزي عنصرها بر اساس افزایش عدد اتمی سازماندهی شده اند.
2) با پیمایش هر دوره از چپ به راست، خواص عنصرها به طور مشابه تکرار می شود.

3)  نماد ذره هاي زیراتمی به صورت  و  است.
4) جدول دوره اي با  عنصر شامل  گروه و  دوره است.

41. کدام یک از مطالب زیر نادرست می باشد؟

 
) نیترات و لیتیم نیترات به ترتیب سبز و سرخ می باشد. 1) رنگ شعلۀ ترکیب هاي مس (

2) در اتم هیدروژن هرچه به سمت الیه هاي پرانرژي تر پیش می رویم، اختالف انرژي بین الیه ها کاهش می یابد. 
3) طیف نشري خطی هلیم و هیدروژن در ناحیۀ مرئی داراي چهار خط می باشد.

4) نور زرد المپ هایی که شب هنگام خیابان ها را روشن می سازد، به دلیل وجود بخار سدیم در آن ها می باشد.

X2+3p6
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Al13l= 2
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42. ترتیب انرژي گسترة پرتوهاي الکترومغناطیس در کدام گزینه درست آمده است؟ 

 
1) پرتوهاي فروسرخ   ریز موج  امواج رادیویی

2) پرتوهاي فرابنفش  پرتوهاي گاما   پرتوهاي ایکس
3) پرتوهاي فروسرخ  نور مرئی  پرتوهاي فرابنفش

4) نور مرئی  امواج رادیویی  ریزموج ها
43. با توجه به طیف نشري خطی اتم هیدروژن می توان همۀ گزینه هاي زیر را درست دانست، به جز گزینۀ .................. 

1) با برگشت الکترون از الیۀ ششم به الیۀ دوم، طیفی بنفش رنگ مشاهده می شود.

 
2) الکترون برانگیختۀ در اتم هیدروژن، فقط مجاز است به الیۀ دوم برگردد. 

 
3) الکترون همراه با جذب انرژي از هسته دور شده و برانگیخته می شود. 

 
4) طیف نشري خطی اتم هیدروژن، منحصر به فرد و ویژه عنصر هیدروژن است. 

44. رنگ شعلۀ .................. و .................. به ترتیب زرد و سبز است. (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.)
  (1 (2

 (3 (4
45. زیرالیه اي با  و  حداکثر گنجایش .................. الکترون و الیۀ پنجم حداکثر گنجایش .................. الکترون را دارد. 

 (1 (2
 (3 (4

 
46. کدام گزینه جملۀ داده شده را به درستی کامل می کند؟ 

«.................. پرتوهاي نور مرئی از پرتوهاي .................. ، .................. است.»
1) طول موج - فروسرخ - بیش تر

2) انرژي - فرابنفش - کم تر
3) فاصلۀ دو قله در موج - گاما - کم تر

4) انرژي نور قرمز در گسترة - نور آبی - بیش تر
47. دربارة جرم اتمی میانگین کدام گزینه نادرست است؟

1) جرم اتمی میانگین هر عنصر همان جرم نشان داده شده در جدول دوره اي عنصر ها است.
2) جرم اتمی میانگین، به جرم اتمی ایزوتوپی نزدیک تر است که درصد فراوانی بیش تري دارد.
3) جرم اتمی میانگین کلر به ایزوتوپی که داراي  پروتون و  نوترون است نزدیکتر است.

4) براي تمامی عنصر هاي جدول دوره اي، جرم اتمی میانگین تعریف می شود.

48. در یون  تفاوت تعداد الکترون ها و نوتورن ها برابر  تعداد پروتون ها است. مجموع تعداد ذرات زیراتمی اتم  

 
کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

49. اگر در هر ثانیه   کیلوژول انرژي در خورشید تولید شود، روزانه چند تن از جرم خورشید در واکنش هاي هسته اي
( تبدیل به انرژي می شود؟ (

 
 (1 (2 (3 (4

 
50. کدام مطلب درست است؟

1) در بین تمام عنصر هاي دوره هاي دوم و سوم جدول دوره اي، کربن و سیلیسیم داراي بیشترین شمار تک الکترون در آرایش

 
الکترون - نقطه اي خود هستند.

2) دستۀ  جدول دوره اي شامل  عنصر می باشد.
3) هنگامی که یک بادکنک در هواکره به سمت باال می رود، حجم آن کاهش می یابد.

4) ضمن تبدیل شدن اتم سدیم به یون پایدار آن، همانند کلر از شمار الیه هاي الکترونی اشغال  شده کاسته می شود.

>>

>>

>>

>>

L S ,NaNi2 O4 O3N S ,LiNa2 O4 O3
N S ,CuCa2 O4 l2CuS ,NaClO4
n= 3l= 2

32−650−10
50−632−10

1718

122X3− 
1
3

X

176173170167

45×1022

c= 3×108 m

s

4٫32×10114٫32×108216×1012216×1010

s13



وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع شیمی 1( * فصل اول)

هرچه دماي ستاره بیشتر باشد، شرایط تشکیل عنصرهاي سنگین تر فراهم می شود. 1.گزینه 4
طبق توضیحات صفحه ي  کتاب درسی، عدد اتمی، نماد شیمیایی و جرم اتمی میانگین و نام عنصر نشان داده می شود. 2.گزینه 4

پس از انفجار مهیب و بوجود آمدن ذره هاي زیراتمی، عنصرهاي هیدروژن و هلیم بوجود آمدند و با گذشت زمان و 3.گزینه 1
کاهش دما، این گازها متراکم شدند و مجموعه هاي گازي به نام سحابی را ایجاد کردند و بعدها این سحابی ها محل پیدایش ستاره ها و

کهکشان ها شد.
4.گزینه 4

  نوترون      ,    پروتون  الکترون      ,     پروتون  نوترون 
5.گزینه 4

آرایش الکترونی عنصر  به صورت  و آرایش الکترونی  به صورت  است. 6.گزینه 3
عناصر گروه هاي  و  جدول دوره اي (فلزهاي قلیایی و قلیایی خاکی) و همچنین گروه  (هالوژن ها) و گروه  7.گزینه 3

(گازهاي نجیب) را حتمًا به خاطر بسپارید.
8.گزینه 4

 

 

 
 

محاسبه جرم مولی هاي الزم: 

همه ایزوتوپ هاي منیزیم   داراي عدد اتمی، یکسان می باشند و سایر موارد در ایزوتوپ  9.گزینه 4

 
ها ممکن است متفاوت باشد. 

جدول دوره اي امروزي براساس افزایش عدد اتمی مرتب شده است. 10.گزینه 4

 
ب) و (ث) نادرست اند. 11.گزینه 2

(ب) قبل از مندلیف نیز دانشمندانی در زمینه دسته بندي عنصرها کارهایی انجام داده بودند.
(ث) بر اساس افزایش عدد اتمی مرتب شده اند.

 
12.گزینه 4

کنترل تلویزیون امواج رنگ قرمز منتشر می کند که طول موج زیاد ولی انرژي آن کم است و هنگام برخورد با دوربین 13.گزینه 3
موبایل به رنگ بنفش (طول موج کوتاه، انرژي زیاد) دیده می شوند.

(ث) نادرست است. زیرا براي آزمون شعله باید مقداري از محلول نمک را با افشانه روي شعله بپاشیم نه خود نمک را 14.گزینه 4
که جامد است.

فرآیندي که در آن یک ماده شیمیایی با جذب انرژي از خود، پرتوهاي الکترومغناطیس گسیل می دارد، نشر می گویند. 15.گزینه 1
16.گزینه 1

 طول موج

11
11

61
4 

ال
ری

س

12

⟹ 46−36 = 1082−36 = 46=36 =+82 =

X : [ Ar]334 18 d10 4 4s2 p4
  

آخرین الیه ي الکترونی
Ag47[Kr]4 5d10 s1Ag+[Kr]4d10

121718

1٫8 × = 0٫1mog OH2
1mol OH2
18g OH2

l OH2

3٫2 × = 0٫2mogCH4
1molCH4
16gCH4

lCH4

0٫15molNH3
mo >mo >molCH4 lNH3 l OH2
¯ ¯¯̄̄ ¯̄¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄¯̄̄ ¯̄̄ ¯̄¯̄

O= 2×1+16 = 18 g ⋅moH2 l−1

C = 12+4×1 = 16g ⋅moH4 l−1

Mg , Mg , Mg)(26
12

25
12

24
12

: > قرمز<
فلز لیتیم

زرد
سدیم

سبز
(II)مس
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فلزهاي گروه هاي  و با از دست دادن الکترون و تشکیل یون مثبت (کاتیون) به آرایش گاز نجیب پیش از خود 17.گزینه 2
(ماقبل خود) تبدیل می شوند.

از دست دادن،گرفتن یا به اشتراك گذاشتن الکترون نشانه اي از رفتار شیمیایی اتم است. 18.گزینه 2

 
مدل پلکانی بور فقط در مورد عنصر هیدروژن قابل توجیه است. 19.گزینه 4

از رادیوایزوتوپ ها براي تولید انرژي الکتریکی نه شیمیایی و تشخیص بیماري تیروئید نه درمان آن استفاده می شود. 20.گزینه 2
با وقوع مهبانگ، طی آن انرژي عظیمی آزاد شده است. در آن شرایط پس از پدید آمدن ذره هاي زیراتمی مانند 21.گزینه 3

الکترون، پروتون و نوترون، عنصرهاي هیدروژن و هلیم بوجود آمدند. با گذشت زمان و کاهش دما، گازهاي هیدروژن و هلیم تولید

 
شده، متراکم شد و مجموعه هاي گازي به نام سحابی ایجاد کرد.

 
بعدها این سحابی ها سبب پیدایش ستاره ها و کهکشان ها شد.

عنصرهاي سبک تر مانند لیتیم، کربن و ...  هلیم  هیدروژن  ذره هاي زیراتمی  مهبانگ
عنصرهاي سنگین تر مانند آهن، طال و ... 

در انفجار مهیب (مهبانگ) بعد از پیدایش گازهاي هیدروژن و هلیم با گذشت زمان و کاهش دما مجموعه هاي گازي بنام 22.گزینه 2
سحابی ایجاد شدند و در ستاره ها هر چه دماي ستاره بیش تر باشد، شرایط تشکیل عنصرهاي سنگین تر فراهم می شود.

 
روند تشکیل عنصرها: 23.گزینه 3

 
هیدروژن   هلیم  عنصرهاي سبک مانند لیتیم، کربن و ...   عنصرهاي سنگین مانند آهن، طال و ...

24.گزینه 2  با آن که درصد فراوانی چندانی در طبیعت ندارد ولی پایدار است و تعداد آن برابر  است.
فقط عبارت «ب» نادرست است. زیرا در گلوکز نشاندار، یک یا تعدادي از اتم ها پرتوزا هستند. و بقیه اتم ها غیر پرتوزا 25.گزینه 4

 
خواهند بود.

 
بررسی گزینه هاي نادرست: 26.گزینه 3

 
ب)     ،    

ه) سلول هاي سرطانی هم گلوکز معمولی و هم گلوکز حاوي اتم پرتوزا (گلوکز نشاندار) را جذب می کنند.
این دو فضاپیما مأموریت داشتند با گذر از کنار سیاره هاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون، شناسنامه ي فیزیکی و 27.گزینه 3

 
شیمیایی آنها را تهیه کنند و بفرستند.

 
(ج) و (د) درست اند. 28.گزینه 4

 
بررسی گزینه هاي نادرست:

 
الف) کیمیاگري (تبدیل عنصرهاي دیگر به طال) آرزوي دیرینه ي بشر بوده است.

ب) افزایش مقدار یک ایزوتوپ در مخلوط ایزوتوپ هاي یک عنصر را غنی سازي ایزوتوپی می نامند.
29.گزینه 4

رنگ شعلۀ فلز مس  و ترکیب هاي آن سبز است. 30.گزینه 2
موارد الف و ت براي عبارت داده شده مناسب است. 31.گزینه 2

 
بررسی عبارت هاي نادرست:

 
ب)  متعلق به دوره سوم - گروه  است.
پ)   در دورة دوم و گروه   قرار دارد.

 
32.گزینه 3
33.گزینه 2

این عنصر با از دست دادن دو الکترون به آرایش گاز نجیب آرگون رسیده است پس در حالت اتم خنثی   بوده است 
و در خارجی ترین زیرالیۀ آن  ، دو الکترون دارد.

12

→→→→

→

←←←

H2
11

n= 99−43 = 5656−43 = 13

?mol Al= 81g Al× = 3mol Alالف)
1mol Al

27g Al

? = 3٫01× atom S× × = (ب160 gs 1024 1mol S

6٫02× atom S1023
32g S

1mol S
gs

(II)

Al1313
Ne1016

: Ar] → 3 X : Ar] 420X2+ [18 p6⇒20 [18 s2

= = 20p+ e−

4s2
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34.گزینه 2

 

35.گزینه 2  با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسد و   با جذب یک الکترون به آرایش
گاز نجیب هم دورة خود می رسد.

 
بررسی گزینۀ نادرست: 36.گزینه 3

 
چشم  ما تنها می تواند گسترة محدودي از نور را ببیند که این گسترة مرئی رنگ هاي سرخ تا بنفش را شامل می شود.

عبارت گزینۀ  نادرست است. خواص شیمیایی عناصر موجود در یک گروه مشابه یکدیگر هستند ولی خواص شیمیایی 37.گزینه 2

 
عناصر موجود در یک دوره با یکدیگر متفاوت است.

تکنسیم نخستین عنصر بود که در واکنشگاه (راکتور) هسته اي ساخته شد. این رادیوایزوتوپ در تصویربرداري پزشکی 38.گزینه 1

 
کاربرد ویژه اي دارد. و امروز تمام تکنسیم مورد نیاز در واکنشگاه تهیه می شود. 

اغلب در یک نمونۀ طبیعی از عنصري معین، اتم هاي سازنده جرم یکسانی ندارند. بنابراین گزینۀ سوم نادرست است. 39.گزینه 3

 
»: به طور کلی سحابی ها (مانند سحابی عقاب) محل زایش ستارگان است. گزینۀ «
»: که هر چه دما باالتر عنصرهاي با عدد جرمی بیشتري ساخته می شوند. گزینۀ «

 
»: آخرین عکس از مرز خروجی سامانۀ خورشیدي بوده. گزینۀ «

40.گزینه 3 نماد ذره هاي زیراتمی به صورت  و  است. (اگر  را یک ذرة زیراتمی در نظر بگیریم.)

طیف نشري خطی هیدروژن و لیتیم در ناحیۀ مرئی داراي چهار خط می باشد. اما طیف نشري خطی هلیم داراي  خط می 41.گزینه 3
باشد.

در گسترة طیف الکترومغناطیس طول موج با انرژي رابطۀ عکس دارد.  42.گزینه 3

 
ترتیب طول موج:

پرتوهاي گاما  پرتوهاي   پرتوهاي فرابنفش  نور مرئی  پرتوهاي فروسرخ  ریزموج ها  موج هاي رادیویی

 
ترتیب انرژي:

 
پرتوهاي گاما    فرابنفش  مرئی  فروسرخ  ریزموج ها  رادیویی

الکترون مجاز است با جذب و یا از دست دادن پیمانه هاي معینی از انرژي در الیه هاي اطراف هسته جابه جا شود. در اتم 43.گزینه 1
هیدروژن فقط جابه جایی هایی که از الیه هاي ششم، پنجم، چهارم و سوم به الیۀ دوم الکترونی است، نوري قابل مشاهده و مرئی منتشر

 
می کند. به دیگر سخن جابه جایی هاي دیگر نیز همراه با انتشار نور می باشد که در گسترة مرئی نیست. 

رنگ شعلۀ فلز سدیم و ترکیب هاي آن زرد، رنگ شعلۀ فلز مس و ترکیب هاي آن سبز و رنگ شعلۀ فلز لیتیم و 44.گزینه 4

 
ترکیب هاي آن سرخ می باشد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) سدیم نیترات: زرد، لیتیم سولفات: سرخ گزینۀ 

 
) لیتیم نیترات: سرخ، سدیم سولفات: زرد گزینۀ 

) کلرید: سبز، سدیم سولفات: زرد ) مس ( گزینۀ 
ظرفیت هر زیر الیه  45.گزینه 2

ظرفیت هر الیه 
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منظور از زیرالیه اي با  و  همان  می باشد که حداکثر گنجایش  الکترون دارد و در هر الیه حداکثر به تعداد 
یعنی  الکترون جاي می گیرد.

n= 3l= 23d102n2

2( ) = 5052



پرتو

نور مرئی

پرتو هاهاي فروسرخهاي فرابنفشهاي ایکسپرتوهايپرتو ج رادیوییموریزموج اا
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400700
طول موج

انرژي کمپر انرژي

گاما

صفحه 9

طول موج برخالف انرژي است. فاصلۀ دو قله همان طول موج است. 46.گزینه 2

 
 انرژی            فروسرخ < مرئی < فرابنفش

 طول موج      فروسرخ > مرئی > فرابنفش
 انرژي            قرمز < نارنجی < زرد < سبز < آبی < نیلی < بنفش

 
طول موج      قرمز > نارنجی > زرد > سبز > آبی > نیلی > بنفش

جرم اتمی میانگین، براي عنصرهایی که بیش از یک ایزوتوپ دارند کاربرد دارد و براي همۀ عناصر تعریف نمی شود. 47.گزینه 4
48.گزینه 2

، تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابر است.  دقت کنید که در اتم 

49.گزینه 1
 در فرمول تبادل جرم و انرژی

 ابتدا جرمی را که در هر ثانیه تبدیل به انرژي می شود محاسبه می کنیم: (انرژي بر حسب ژول باید در نظر گرفته شود.)

 
حال جرمی را که در طی یک روز در خورشید به انرژي تبدیل می شود به دست می آوریم:

در بین عنصر هاي دوره هاي دوم و سوم جدول دوره اي، عناصر گروه چهاردهم داراي بیشترین شمار تک الکترون در 50.گزینه 1
آرایش الکترون - نقطه اي خود هستند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
»: دستۀ  جدول دوره اي شامل  عنصر است. گزینۀ «

 
»: هنگامی که یک بادکنک در هواکره به سمت باال می رود، با کاهش فشار هوا، حجم بادکنک افزایش می یابد. گزینۀ «

»: ضمن تبدیل شدن اتم سدیم به یون پایدار آن، بر خالف کلر از شمار الیه هاي الکترونی اشغال شدة آن کاسته می شود. گزینۀ «

⇒ p= 51,n= 71,e= 54

n+p= 122
n−e=

p

3
e−p= 3 

⎫

⎭
⎬
⎪⎪⎪

⎪⎪⎪
− →−−−−
e=p+3 ⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

n+p= 122

n− p= 3 
4
3

X

n+p+e= 71+51+51 = 173

E=mc2
⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

E : انرژي بر حسب ژول
m : جرم بر حسب کیلوگرم 
c : سرعت نور

E=m ⇒ 45× =m×(3× ⇒m= 5× kg= 5× tonc2 1025 108
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پاسخنامه کلیدي آزمون با کد: 1111614
-14-24-31-44-54
-63-73-84-94-104

-112-124-133-144-151
-161-172-182-194-202
-213-222-233-242-254
-263-273-284-294-302
-312-323-332-342-352
-363-372-381-393-403
-413-423-431-444-452
-462-474-482-491-501


