مقدمه


ستارگان پرفروغ با نوری که میتابانند ،پیوسته با ما سخن میگویند و پیام آگاه باش میفرستند.



زمیـن در بـرابـر عظمـت آفـرینش همـانند آزمـایشگاه بسیـار کوچکی است که دانشمنـدان بـا آزمایشهای
گوناگون در آن ،در تالش برای یافتن پاسخ این پرسشها هستند.



شیمیدانها با مطالعۀ خواص و رفتار ماده ،همچنین بر هم کنش نور با ماده برای یافتن پاسخ پرسش « ذره های
سازندۀ جهان هستی طی چه فرایندی و چگونه به وجود آمده اند؟» سهم بسزایی داشتهاند.



پاسخ « «هستی چگونه پدید آمده است؟ » در قلمرو علم تجربی نمیگنجد و آدمی تنها با مراجعه به چارچوب
اعتقادی و بینش خویش و در پرتو آموزههای الهی میتواند به پاسخی جامع دست یابد.
شواهد تاریخی که از سنگ نبشتهها و نقاشیهای دیوار غارها به دست آمده است نشان میدهد که انسان اولیه با نگاه
به آسمان و مشاهدۀ ستارگان در پی فهم نظام و قانونمندی در آسمان بوده است.

درسنامه  : 1كيهان زادگاه الفباي هستي
 -1سفر طوالنی و تاریخی دو فضا پیما به نام وویجر  1و  2در سال  1711میالدی (  1531خورشیدی) برای شناخت بیش تر
سامانه خورشیدی است.
 -2فضـا پیمای وویجر  1و  2مأموریت داشـتند با گرر از کنار سـیاره های مشـتری ،زحل ،اورانوس و نپتون  ،شـناسنامه
فیزیکی و شیمیایی آن ها را تهیه کنند و بفرستند.
 -5شـناسنامه ها می تواند حاوی اطالعاتی مانند نوع عنصرهای سازنده ،ترکیب های شیمیایی در اتمسفر آن ها و ترکیب
درصد این مواد باشد.
 -4اختر شیمی  ،یکی از شاخه های جراب شیمی است و به مطالعه مولکول هایی می پردازد که در فضاهای بین ستاره ای
یافت می شود.
 -3اختر شـیمی دان ها توانسـته اند وجود مولکول های گوناگونی را در مکان هایی بسیار دور بابت کنند که تاکنون پای
هیچ انسانی به آن جا نرسیده است.
 -1با بررسـی نوع و مقدار عنصـرهای سـازندهی برخی سـیاره های سامانه خورشیدی و مقایسه آن با عنصرهای سازنده
خورشید می توان به درك بهتری از چگونگی تشکیل عنصرها دست یافت.
درسنامه  :2عناصر چگونه پديد آمدند؟
 -1فراوان ترین عنصر در مشتری و زمین به ترتیب هیدروژن و آهن است.
 -2عنصرهای مشترك در دو سیاره مشتری و زمین ،گوگرد و اکسیژن است.
 -5در سیاره مشتری عنصر فلزی وجود ندارد و سیاره مشتری بیش تر از جنس گاز است زیرا دمای آن باالست.
 -4عناصـر متفاوتی در زمین مانند طال و نقره یافت می شـود که نوع و میزان فراوانی آن ها در دو سیاره زمین و مشتری
متفاوت است.
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*عناصر تشکیل دهنده زمین به ترتیب درصد فراوانی عبارتند از -1 :آهن  -2اکسیژن
 -5سیلیسیم  -4منیزیم  -3نیکل  -1گوگرد  -1کلسیم  -8آلومینیم

*عناصر تشکیل دهنده مشتری به ترتیب درصد فراوانی عبارتند از -1 :هیدروژن  -2هلیم
 -5کربن  -4اکسیژن  -3نیتروژن  -1گوگرد  -1آرگون  -8نئون
*فراوانترین عنصر مشترك در زمین و مشتری ،اکسیژن است
*ششمین عنصر هر دو سیاره از نظر درصد فراوانی عنصر گوگرد است.

مهبانگ:
 -3برخی از دانشـمندان براین باورند که سرآغاز کیهان با انفجاری مهیب ( مهبانگ) همراه بوده که طی آن انرژی عظیمی
آزاد شده است.
 -1پس از پدید آمدن ذره های زیر اتمی مانند الکترون  ،نوترون و پروتون  ،عنصرهای هیدروژن و هلیم پا به عرصه جهان
گراشتند.
 -1با گرشــت زمان و کاهش دما گازهای هیدروژن و هلیم تولید شــده ،متراکم شــد و مجموعه های گازی به نام ســبابی
ایجاد کرد.
 -8سبابی ها سبب پیدایش ستاره ها و کهکشان ها شدند.
 -7ستاره ها متولد می شوند رشد می کنند و زمانی می میرند.
 -11مرگ ستاره با یك انفجار بزرگ همراه است که سبب می شود عنصرهای تشکیل شده در آن در فضا پراکنده شود.
 -11درون سـتاره ها همانند خورشید در دماهای بسیار باال و ویژه ،واکنش های هسته ای رخ می دهد واکنش هایی که در
آن ها از عنصرهای سبك تر عنصرهای سنگین تر پدید می آید .
 -12دما و اندازه هر ستاره تعیین میکند که چه عنصرهایی باید در آن ستاره ساخته شود.
 -15هرچه دمای ستاره بیش تر باشد ،تشکیل عنصرهای سنگین تر فراهم می شود.
 -14سـتارگان پس از چندین میلیون سـال نورافشـانی و گرمابخشـی  ،پایداری خود را از دست داده ،در انفجاری مهیب
متالشی شده اند و اتم های سنگین درون آن ها در سرتا سر گیتی پراکنده شده است .
 -13ستارگان کارخانه تولید عناصر هستند.
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 -11روند تشـکیل عناصر :هیدروژن  هلیم  عناصر سبك مانند لیتیم ،کربن و   ...عناصر سنگین تر مانند آهن،
طال و نقره.


 -8پراکنده
شدن
عنصرهای
تشکیل شده
درون ستاره
در فضا

طبق باور برخی دانشمندان ،مراحل تولید و پراکندگی ناهمگون عنصرها در جهان هستی را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:

 -7مرگ
ستاره با یک
انفجار بزرگ

 -6رشد
ستاره (پدید
آمدن
عنصرهای
سنگینتر از
سبک تر با
انجام واکنش
های
همجوشی
هسته ای در
دماهای
بسیار باال

 -5پیدایش
ستارهها و
کهکشانها

 -4کاهش
تدریجی دما،
تراکم گازها و
ایجاد سحابی

 -3تولد
عنصرهای
هیدروژن و
هلیم -کاهش
تدریجی دما،
تراکم گازها و
ایجاد سحابی

 -2پدیدآمدن
ذرههای زیر
اتمی مانند
الکترون،
نوترون
و پروتون

-1مهبانگ(
انفجار مهیب
همراه با آزاد
شدن انرژی
عظیم)

درسنامه  :3خورشيد و رابطه انيشتين
 -1خورشـید نزدیك ترین سـتاره به زمین است که دمای بسیار باالیی دارد .گرمایی و نور خیره کننده خورشید به دلیل
تبدیل هیدروژن به هلیم در واکنش های هسته ای است واکنش هایی که در آن ها انرژی هنگفتی آزاد می شود.
 -2انرژی آزاد شده در واکنش های هسته ای آن قدر زیاد است که می تواند صدها میلیون تن فوالد را ذوب کند.
 -5مقدار انرژی مبادله شده در پدیده های طبیعی بسیار کمتر است.
 -4درون سـتاره ها به دلیل انجام واکنش های هسته ای انرژی بسیار زیادی آزاد می شود که برای مباسبه انرژی از رابطه
زیر می توان استفاده نمود:

E  mc2

 mجرم ماده برحسـب کیلوگرم  c ،سـرعت نور(  3 108متر بر بانیه) و  Eانرژی آزاد شده را بر حسب ژول نشان می دهد
) (1J  1 kgm2s2

مثال :1اگردر تبدیل هیدروژن به هلیم 1/1124 ،گرم ماده به انرژی تبدیل شــود .در این واکنش هســته ای چند ،کیلوژول
انرژی آزاد می شود؟

ب)
و این مقدار انرژی چند گرم آهن را ذوب خواهد کرد؟ ( برای ذوب یك گرم آهن  241ژول انرژی نیاز است).
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مثال  :2خورشید روزانه  1022ژول انرژی به سوی زمین گسیل می دارد .ساالنه چند گرم از جرم خورشید کاسته می شود؟

درسنامه  :4عدد اتمي و عدد جرمي
 -1تعداد پروتون های هسته هر اتم را عدد اتمی می گویند و با نماد  zنشان می دهند.
 -2به مجموع پروتون هاونوترون های هسته یك اتم عدد جرمی ) (Aمی گویند که از رابطه زیر به دست می آید:
A  pn

در رابطه فوق  Aعدد جرمی  p ،تعداد پروتونها و  nتعداد نوترون هاست.

 A  z  nیا
 -5در اتمهای خنثی تعداد پروتونها با الکترون ها برابر است.
 -4در یونهای مثبت (کاتیونها ) تعداد الکترونها به اندازه بار مثبت از تعداد پروتونها کمتر است .
 -3در یونهای منفی ( آنیونها) تعداد الکترونها به اندازه بار منفی از تعداد پروتونها بیشتر است.
تمرین :جدول زیر را کامل کنید.

نوترون

الکترون

پروتون

عدد جرمی

عدد اتمی

نمادشیمیایی

Cl 

35
17

Cr 3

52
24

Sn

118
50

3
تمرین :یون  Xدارای  18الکترون و  11نوترون است .عدد اتمی و عدد جرمی عنصر  Xرا مشخص کنید.

 -1برای مباســبه تعداد پروتونها و نوترونها درگونه های چند اتمی ،تعداد پروتونها یا نوترونهای اتمها را با هم جمع
میکنیم.

 -1برای به دسـت آوردن تعداد الکترون در ذره خنثی مانند NH 3

تعداد الکترون ها با تعداد پروتون ها برابر است ولی

در مورد یون هـای مثبت به تعداد بار مثبت از تعداد پروتون ها کم و در مورد یون های منفی به تعداد بار منفی به پروتون
اضافه می شود.
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 -8در همه اتم ها به جز  1Hتعداد نوترون برابر یا بیشـتر از تعداد پروتون ها اسـت  .به همین دلیل در تست هایی که
اختالف نوترون با پروتون مدنظر است باید بنویسیم n-p=a

 -7در کاتیون ها شـمار نوترون ها از شمار الکترون ها بیشتر است پس اختالف نوترون و الکترون را به صورت n e  a
مینویسیم.
 -11در آنیون ها تعداد نوترون می تواند برابر ،کمتر یا بیشـتر از تعداد الکترون ها باشــد و در یك تست باید هر دو حالت
 n e  aو  e n  aرا بررسی کنیم تا مشخص شود کدام حالت درست است.

 -11اگر اختالف تعداد نوترون ها و الکترون ها در یك یون منفی بیشـتر از مقدار بار یون باشـد .تعداد نوترون ها بیشتر از

تعداد الکترون است پس n e  a

مثال : 3اگر اختالف نوترونها و پروتونهای هســته عنصــر G

205

برابر  125باشــد تعداد الکترون های این عنصــر کدام

است؟
115 )2

14 )1

41 )5

مثال :4تفاوت شمار الکترون ها با نوترون در یون تك اتمی
32 )2

31 )1

93 5

x

41 )5

127 

مثال : 5اگر اختالف تعداد نوترون ها و الکترون ها در یون x

44 )2

45 )1

85 )5

81 )4

برابر  11است .عدد اتمی این عنصر کدام است؟
45 )4

برابر  41باشد تعداد نوترون های این عنصر کدام است؟
84 )4

تمرین
2
مجموع ذرات زیر اتمی یون  Mبرابر 18میباشد ،اگر اختالف الکترون با نوترون در این یون برابر  1باشد عدد اتمی

عنصر  Mرا بهدست آورید.
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درسنامه :5آيا همه اتم هاي يك عنصر پايدارند؟
 -1ماده ای عنصـر اسـت که از یك نمونه اتم تشـکیل شده است  .برای مثال منیزیم و هلیم عنصر هستند زیرا یك نمونه
منیزیم حاوی اتم های منیزیم و یك نمونه هلیم حاوی اتم های هلیم است.

 -2اغلـب در یك نمونه طبیعی از عنصــر معین اتمهای ســازنده جرم یکســانی ندارند .بلکه مخلوطی از چند هم مکان
(ایزوتوپ) هستند .
 -5منیزیم مخلوطی از سه هم مکان است.
 -4ایزوتوپ های یك عنصر دارای عدداتمی ) (zو الکترون یکسان اما عدد جرمی ( )Aو نوترونهای آنها متفاوت هستند.

 -3خواص شـیمیایی اتم های هر عنصربه عدد اتمی ) (Zآن وابسته است پس ایزوتوپ ها خواص شیمیایی یکسانی دارند
و در جدول دوره ای عنصرها تنها یك مکان را اشغال می کنند .
 -1ایزوتوپ ها در برخی خواص فیزیکی وابسته به جرم  ،مانند چگالی ،نقطه جوش یا ذوب با یکدیگر تفاوت دارند.
 -1ایزوتوپ های پرتوزا و ناپایدار ،رادیو ایزوتوپ نامیده می شود و اغلب بر ابر متالشی افزون بر ذره های بر انرژی  ،مقدار
زیادی انرژی نیز آزاد می کنند.
 -8نیم عمر مدت زمانی اسـت که طی آن نیمی از ایزوتوپ متالشـی می شود که هر چه نیم عمر کوتاه تر باشد ناپایدارتر
است.

 -7اغلب هسـته هایی که نسـبت شماره نوترون ها به یروتون های آن ها برابر با بیش از  1/3باشد  ،ناپایدارند و با گرشت
زمان متالشی می شوند.
تمرین :پیش بینی کنید کدام یك از ایزوتوپهای زیر پرتوزا هستند؟
آ)

2
1 H

ب)

5
1 H
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 -11در ایزوتوپ

99
43 Tc

با اینکه نسبت نوترون به پروتون کمتر از  1/3است ولی ناپایدار است.

 -11اغلب هسته هایی که نسبت عدد جرمی به پروتون های آن ها برابر با بیش از  2/3باشد ،ناپایدارند.

 -12در اغلب موارد هرچه فراوانی ایزوتوپ بیشـتر باشــد پایداری آن بیشــتر اسـت .برای مثال

35
17 Cl

از

37
17 Cl

پایداری

بیشتری دارد زیرا فراوانی آن بیشتر است.

تمرین  :مشخص کنید کدام یك از ایزوتوپ های موجود در جدول پایین رادیو ایزوتوپ هستند؟ چرا؟
E

11
4

نماد ایزوتوپ

B

D

10
4

9
4

A

8
4

درسنامه :6ايزوتوپ هاي هيدروژن

 -1هیدروژن دارای  1ایزوتوپ است.
 5 -2ایزوتوپ هیدروژن ،طبیعی و  4ایزوتوپ  ،ساختگی هستند.
 2 -5ایزوتوپ ،پایدار و  3ایزوتوپ ،رادیوایزوتوپ و ناپایدار هستند.
 -4پایدارترین ایزوتوپ هیدروژن ،هیدروژن معمولی  11 Hو ناپایدارترین  17 Hاست.
 -3یك ایزوتوپ پرتوزای طبیعی دارد  13 Hکه پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای هیدروژن است.
 -1بیشترین درصد فراوانی  11 Hو کمترین درصد

3
فراوانی 1 H

است.

 -1ترتیب پایداری و درصد فراوانی ایزوتوپهای طبیعی هیدروژن H 13 H

1
2
1 H 1

 -8ترتیب نیم عمر وپایداری ایزوتوپهای ساختگی هیدروژن H 14 H 17 H

5
6
1 H 1
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درسنامه : 7درصد فراواني و نيم عمر ايزوتوپ
تعداد ايزوتوپ 
 درصد فراوانی ایزوتوپ 
 -1درصد فراوانی هر ایزوتوپ از رابطه رو به رو به دست میآید100 :
تعداد كل اتمها
تمرین :شکل زیر شمار تقریبی اتم های
لیتیم را در یك نمونه طبیعی از آن نشان می
دهد .با توجه به آن ،درصد فراوانی هر یك از
ایزوتوپ های لیتیم را حساب کنید.

25
24
 12و Mg
Mg ، 12
تمرین :در تودهای از عنصر  ،Mgسه ایزوتوپ Mg

26
12

وجود دارد .اگر  4اتم از سنگینترین ایزوتوپ5 ،

اتم از ایزوتوپ سبكتر و باقیمانده نیز از سبكترین ایزوتوپ منیزیم باشند .درصد فراوانی هر یك را با مباسبه بهدست
آورید( .در این توده  14اتم منیزیم وجود دارد).

تمرین :عنصر کلر دارای دو ایزوتوپ CI

35
17

و CI

37
17

است .اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سبك تر  ٪13/8باشد.

در یك مجموعهی هزار اتمی از عنصر کلر ،چند اتم کلر CI

37
17

وجود دارد؟

مسائل نيم عمر ايزوتوپ:

تمرین :نیم عمر یکی از ایزوتوپهای عنصر هیدروژن H  ،
3
1

 12/53سال است .اگر  21کیلوگرم از  13 Hرا داشته باشیم

چند سال طول میکشد تا مقدار آن به  3کیلوگرم برسد؟ (با مباسبه)

تمرین :اگر پس از گرشت  51بانیه از یك ماده پرتوزا  13درصدآن متالشی شده باشد نیم عمر این ماده چند بانیه است؟
51 )1

13 )2

43 )5

11 )4

8
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تمرین :نیم عمر ایزوتوپ

I

131

برابر با  8روز است ،اگر در نتیجه نشت این ماده از راکتور هستهای تعداد  320000اتم

از این عنصر در طبیعت پراکنده شده باشد ،بعد از  40روز چند اتم از این عنصر باقی میماند؟

درسنامه :8تكنسيم عنصر ساخت بشر
 -1تکنسیم نخستین عنصری بود که در واکنشگاه ( راکتور) هسته ای ساخته شد.

 -2همه Tc

99

موجود در جهان باید به طور مصنوعی و با استفاده از واکنش های هسته ای ساخته شود.

 -5از آن جا که نیم عمر تکنســیم کم اســت و نمی توان مقادیر زیادی از تکنســیم را تهیه و برای مدت طوالنی نگهداری
کرد بسته به نیاز ،آن را با یك مولد هسته ای تولید و سپس مصرف می کنند.
 -4برای تصویر برداری غده تیروئید از تکنسیم استفاده می شود.

 -3یون یدید با یونی که حاوی Tc

99

(پرتکنتات( است اندازه مشابهی دارد و غده تیروئید هنگام جرب یدید این یون را

نیز جرب میکند.
 -1با افزایش یون تکنسیم در غده تیروئید امکان تصویر برداری فراهم می شود.
 -1ایزوتوپ

99
43 Tc

در تصویربرداری پزشکی کاربرد دارد.

9
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درسنامه : 9غني سازي ايزوتوپي
 -1اورانیم شناخته شده ترین فلز پرتوزایی است.

 -2ایزوتوپ U

235

که فراوانی آن در مخلوط طبیعی از  1/1درصــد کمتر اســت به عنوان ســوخت در راکتورهای اتمی

استفاده می شود.
 -5دانشـمندان هسـته ای ایران با تالش بسـیار موفق شدند مقدار ایزوتوپ  235 Uرا در مخلوط ایزوتوپ های این عنصر
افزایش دهند که به این فرآیند غنی سازی ایزوتویی گفته می شود.
 -4یکی از مراحل مهم چرخه تولید سوخت هسته ای غنی سازی ایزوتوپی است.

 -3به گلولز حاوی اتم پرتوزا گلوکز نشان دار میگویند.
 -1با تزریق گلوکز نشان دار به بیمار ،گلوکز نشان دار عالوه بر گلولز معمولی در توده سرطانی که رشد غیر عادی و سریع
دارد تجمع میکنند در نتیجه آشــکارســاز ،پرتوهای آزاد شــده از اتم پرتوزا در این گلوکز را مشــخص کرده و مکان توده
سرطانی آشکار می شود.

11
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 -1دود سیگار و قلیان مقدار قابل توجهی مواد پرتوزا دارد.

 -8اتم Fe

59

یك رادیو ایزوتوپ اسـت که برای تصویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده می شود زیرا یونهای آن

در ساختار هموگلوبین وجود دارند.
کیمیاگری ( تبدیل عنصـرهای دیگر به طال) با پیشرفت علم شیمی و فیزیك ،تبقق یافت ،اما هزینۀ تولید آن به اندازهای
زیاد است که صرفه اقتصادی ندارد.


از جمله چالشهای صنایع هستهای دفع پسماند راکتورهای اتمی است زیرا هنوز پرتوزا و خطرناك میباشند.




11
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رادون گازی بیرنگ و بی بو و سنگینترین گاز نجیب موجود در طبیعت است که پیوسته در الیههای زیرین زمین در
واکنش های هستهای تولید میشود و به دلیل دما و فشار زیاد آن الیهها به منافر و تركهای موجود در پوسته زمین
نفوذ میکند.

12
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تستهاي بخش 1
 -1نیم عمر یکی از ایزوتوپهای هیدروژن 12 ،ســال اســت .از نمونهای به جرم  411گرم پس از  48ســال چند گرم باقی
میماند؟
111 )1

31 )5

13 )2

23 )4

 -2جرم نمونه ای از یك ماده پرتوزا برابر  41میلی گرم است  .پس از گرشت  11روز به  3میلی گرم می رسد .نیم عمر این
ماده چند ساعت است؟
14 )1

128 )5

52 )2

172 )4

 -5اگر گوگرد دو ایزوتوپ و اکسیژن سه ایزوتوپ داشته باشد چند مولکول  so2تشکیل می شود؟
18 )1

12 )2

 -4با توجه به ایزوتوپ های کلر ( Cl

1 )5

25

7 )4

16
17
37
 (18چند نوع مولکول Cl2Oقابل تشخیص با
و  ) Clو اکسیژن )8 O , 8 O , 8 O

جرم متفاوت میتوان انتظار داشت؟
8 )1

1 )2

7 )5

1 )4

 -3اگر اکسیژن  5ایزوتوپ داشته باشد به ترتیب چند مولکول  O2و چند مولکول  O3خواهیم داشت؟
 1 )1و 12

 1 )2و 18

 4 )5و 18

 4 )4و 12

 -1عدد جرمی  xبرابر  211و تعداد نوترونهای آن برابر  1/3برابر تعداد پروتونهاست .تعداد الکترونهای  xکدام است؟
18 )1

17 )2

81 )5

81 )4

13
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 -1چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟
آ ) هرچه دمای ستاره بیش تر باشد ،شرایط تشکیل عنصرهای سنگین تر فراهم می شود.
ب) در همه اتم ها به جز  11 Hتعداد نوترون برابر یا بیشتر از تعداد پروتون ها است.
پ) در ایزوتوپ

99
43 Tc

با اینکه نسبت نوترون به پروتون کمتر از  1/3است ولی ناپایدار است.

ت) ترتیب پایداری و درصد فراوانی ایزوتوپ های ساختگی هیدروژن به صورت روبه رو استH 17 H 14 H .
1 )1

5 )5

2 )2

5
6
1 H 1

4 )4

 -8کدام عبارت نادرست است.

 )1اتم Fe

59

یك رادیو ایزوتوپ است که برای تصویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده می شود.

 )2از بین ایزوتوپ های هیدروژن  2 ،ایزوتوپ پایدار و  3ایزوتوپ  ،رادیو ایزوتوپ و ناپایدار هستند.
 )5منیزیم مخلوطی از  2هم مکان است.

 )4ایزوتوپ U

235

کـه فراوانی آن در مخلوط طبیعی از  1/1درصــد کمتر اســت به عنوان ســوخت در راکتورهای اتمی

استفاده می شود.

 -7اگر جرم الکترون با تقریب برابر 1
2000
اتم  2z z Aبه جرم این اتم به کدام کسر نزدیکتر است؟ (کنکور تجربي )98

جرم هر یك از ذره های پروتون و نوترون فرض شود نسبت جرم الکترون ها در

1 )1
1000

1 )2
2000

 -11چند مورد از مطالب زیر ،درباره

99
43 Tc

1 )5
4000

1 )4
5000

درست اند؟

آ) در تصویری برداری از غده تیروئید ،کاربرد دارد.
ب)نخستین عنصری بود که در واکنشگاه هسته ای ساخته شد.
پ) اندازه یون آن درست به اندازه یون یدید است و در تیروئید جرب می شود.
ت) زمان ماندگاری آن اندك است و نمی توان مقدار زیادی از آن را تولید و انبار کرد.
1 )1

2 )2

5 )5

4 )4

 -11اگر در تبـدیل هســته ای  811 H  811 n 816 Oافت جرم به اندازه  1 / 4104گرم اتفاق بیافتد با تولید  52گرم گاز
اکسیژن در یك ستاره به تقریب چند کیلوژول انرژی آزاد می شود؟ )  ( (O  16 g.mol 1گنکورتجربي )89

1 / 26 107 )1

1 / 26 1010 )2

2 / 52 107 )5

2 / 52 1010 )4
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 -12با توجه به روند تشـکیل عناصـر در سـتارگان از به هم پیوستن حداقل چند اتم از فراوانترین ایزوتوپ هلیم یك اتم
ایزوتوپ
4 )1

24
12 Mg

میتواند به وجود آید؟ ( کنکوررياضي خارج )89
1 )2

8 )5

12 )4

15
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بخش  : 2صفحات  9تا  19كتاب درسي
طبقه بندي عناصر – جرم اتمي عناصر -شمارش ذره ها از روي جرم آنها
درسنامه :11طبقه بندي عناصر
 -1شیمیدانها  118عنصر شناخته شده را براساس یك معیار و مالك در جدولی با چیدمانی ویژه کنار هم قرار داده اند .با
استفاده از جدول اطالعات ارزشمندی از ویژگی های عناصر به دست می آید.
 -2بزرگترین پیشرفت در زمینه دسته بندی عناصر با کارهای مندلیف به دست آمد .مندلیف معلم شیمی اهل روسیه بود
که به وجود روند تناوبی میان عناصر مشابه با شیوه ای که امروز میشناسیم پی برد.
 -5در جدول دوره ای ( تناوبی ) امروزی ،عناصر براساس افزایش عدد اتمی سازماندهی شده اند.
 -4جدول دوره ای عناصر از عنصر هیدروژن با عدد اتمی یك آغاز و به عنصر شماره  118ختم می شود.
 -3جدول  1دوره و  18گروه دارد.
 -1هر ردیف افقی جدول که نشان دهنده چیدمان عناصر بر حسب افزایش عدد اتمی است دوره یا تناوب نام دارد.
 -1هر ستون شامل عناصر با خواص شیمیایی مشابه است و گروه نامیده می شود
 -8با پیمایش هر دوره از چپ به راســت ،خواص عناصــر به طور مشــابه تکرار می شــود از این رو چنین جدولی را جدول
دورهای (تناوبی) عناصر نامیده اند.
 -7هر خانه از جدول به یك عنصر معین تعلق دارد و حاوی اطالعات شیمیایی آن عنصر است.

 -11نمادها ،داده های عددی و خالصه نویسی ها در جدول دوره ای ،اطالعات مفیدی درباره عناصر ارائه می کند.
 -11با اسـتفاده از نشانه ها و فراگیری مهارت استفاده از جدول می توان اطالعاتی مانند شماره گروه ،دوره ،شمار ذره های
زیر اتمی و  ...را برای یك عنصر به دست آورد.

16
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درسنامه  :11آشنايي با نماد شيميايي عناصر
 -1شیمیدانها برای نمایش اتمها ،عناصر و ترکیبها از یك زبان جهانی استفاده میکنند.
 -2در این زبان حرفها را نمادهای شـیمیایی می گویند و هر عنصـر را با یك نماد شیمیایی نشان می دهند که یك یا دو
حرف التین را در بردارد.
 -5همواره نخستین حرف نماد شیمیایی یك عنصر بزرگ نوشته می شود.
 -4برای مثال  Cنمادی برای عنصـر کربن و  Caنمادی برای عنصـر کلسیم است .نماد برخی از عناصر در جدول زیر داده
شده است.

17

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

گروه 18

گروه 11

گروه 11

گروه 13

گروه 14

گروه 2

گروه 15

گروه 1

2 He

1H

هلیم

هیدروژن

10 Ne

9F

8O

7N

6C

5B

4 Be

3 Li

نتون

فلوئور

اکسیژن

نیتروژن

کربن

بور

بریلیم

لیتیم

18 Ar

17 Cl

16 S

15 P

آرگون

کلر

گوکرد

فسفر

14Si
سیلیسیم

13 Al

12 Mg

11 Na

آلومینیم

منیزیم

سدیم

36 Kr

35 Br

34 Se

33 As

32 Ge

31 Ga

20 Ca

19 K

کربپتون

برم

سلنیم

آرسنیك

ژرمانیم

گالیم

کلسیم

پتاسیم

54 xe

53 I

52 Te

51 Sb

50 Sn

49 In

38 Sr

37 Rb

زنون

ید

تلوریم

آنتیموان

قلع

ایندیم

استرانسیم

روبیدیم

86 Rn

85 At

84 Po

رادون

استاتین

پولونیم

83Bi
بیسموت

82 Pb

81 Tl

56 Ba

55 Cs

سرب

تالیم

باریم

سزیم

گروه 12

گروه 11

گروه 11

گروه 7

گروه 8

گروه 1

گروه 1

گروه 3

گروه 4

گروه 5

30 Zn

29 Cu

28 Ni

27 Co

26 Fe

25 Mn

24 Cr

23 V

22 Ti

21 Sc

روی

مس

نیکل

کبالت

آهن

منگنز

کروم

وانادیم

تیتانیم

اسکاندیم

48 Cd

47 Ag

46 Pd

45 Rh

44 Ru

43 Tc

42 Mo

41 Nb

40 Zr

39 Y

کادمیم

نقره

پاالدیم

رودیم

روتنیم

تکنسیم

مولیبدن

نیوبیم

زیرکونیم

ایتریم
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درسنامه  :12جرم اتمي عناصر
 -1دانشـمندان برای این که بتوانند خواص فیزیکی و شـیمیایی هر ماده را در مبیطی مانند بدن انسـان ،مبیط زیست ،
مبیط آزما ش و  ...بررســی و ابر آن را گزارش کنند باید بدانند که چه جرمی از اتم ها یا مولکول های آن ماده وارد مبیط
شده است.
 -2اتم ها بسیار ریزند به طوری که نم ی توان آن ها را به طور مستقیم مشاهده و جرم آن ها را اندازه گیری کرد.
 -5دانشمندان مقیاس جرم نسبی را برای تعیین جرم اتم ها به کار می برند.
 -4اگر جرم یك ایزوتوپ کربن –  12را برابر با عدد  12در نظر بگیریم ،سپس این عدد را به  12بخش یکسان تقسیم کنیم
هر بخش از  1amuمی نامند.
 (atomic mass unit ) amu -3یکای جرم اتمی است.
 1 -1جرم
12

12
6 C

به عنوان یکای جرم اتمی انتخاب شــد و جرم اتمی

12
6 C

را  12/111 amuدر نظر گرفتند و جرم ســایر

اتم ها را نسبت به کربن مباسبه نمودند.



جرم اتمی یك عنصر نشان میدهد که یك اتم از آن عنصر چند بار سنگین تر از واحد جرم اتمی است.
مثال وقتی میگوئیم جرم اتمی گوگرد 𝐮𝐦𝐚𝟐𝟑است یعنی یك اتم گوگرد  52بار از واحد جرم اتمی سنگینتر است
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 -1در مقیاس  amuجرم پروتون و نوترون در حدود  1amuبوده در حالی که جرم الکترون ناچیز و در حدود 1 amu
2000
است.
 -8اگر در این ترازوی فرضی به جای ایزوتوپ کربن  ،12-ایزوتوپ  11 Hقرار گیرد ،جرم  1/118 amuبه دست میآید.
 -7چون جرم پروتونها و نوترونها تقریباً با هم برابر و  1amuاســت میتوان از روی عدد جرمی جرم اتمی یك عنصــر را
تخمین زد .برای مثال جرم یکی از ایزوتوپهای لیتیم که  5پروتون و  4نوترون دارد (عدد جرمی  )1تقریباً  1amuاست.

 -11یکای جرم اتمی را با نماد  uنیز نشان میدهند.
 -11جرم اتمی میانگین درج شــده در جدول تناوبی برای اتم لیتیم  1/74اســت .از طرفی به تقریب میتوان جرمی اتمی
لیتیم را  1amuدر گرفت .چرا جرم اتمی درج شده از  1amuکمتر است؟
زیرا در مباسـبه جرم ،پروتون و نوترون به صورت جدا از هم در نظر گرفته شده است در حالی که هنگام تشکیل هسته و
سپس اتم ،بخشی از جرم آنها مطابق رابطه  E  mc2به انرژی تبدیل میشود که به آن انرژی بستگی هسته میگویند.

تمرین :اگر اتم اکسیژن جرم نسبی  1/55برابر اتم C

12
6

داشته باشد و اتم کلسیم جرم نسبی  2/3برابر اتم اکسیژن

داشته باشد ،جرم اتمهای اکسیژن و کلسیم بر حسب  amuتقریبا چقدر است؟

مثال :7اگر یك واحد کربنی ( )1amuمعادل  1 / 66 1024گرم و جرم یك اتم کربن  ،12برابر  x 1 / 66 1023گرم باشــد،
 xرا حساب کنید.

مثال :8چرا عدد جرمی دقیقاً برابر جرم اتمی نیست؟

درسنامه :13برخي ويژگيهاي ذرههاي زيراتمي يا بنيادي
نام ذره

نماد

بار الکتریکی نسبی

جرم )(amu

الکترون

0
1 e

-1

1/1113

پروتون

1
1 p

+1

1/1115

نوترون

1
0n

1

1/1181
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درسنامه  :14جرم اتمی میانگین و درصد فراوانی ایزوتوپ
M1F1  M2F2  ...
F1  F2  ...

M



 : Mجرم اتمی میانگین ایزوتوپها

 M 1و  : M 2جرم اتمی ایزوتوپها

 F1و  : F2درصد فراوانی ایزوتوپها

* برای عنـاصــری بـا دو ایزوتوپ میتوان از فرمولهـای زیر نیز برای مباســبه جرم اتمی میانگین و یا درصــد فراوانی
ایزوتوپها استفاده کرد:
فراوانی ایزوتوپ سنگینتر × (تفاوت جرم دو ایزوتوپ)  +جرم ایزوتوپ سبكتر = جرم اتمی میانگین

M  M1  (M2 M1 )F2


F2  M  M1  100
M 2  M1


به دو دلیل برای اتم ها جرم اتمی میانگین گزارش می شود:
 -1اتم های یك عنصر ،ایزوتوپهای مختلف دارند.
 -2فراوانی ایزوتوپهای آن ها متفاوت است .این مطلب یکی از دالیل اعشاری شدن جرمهای اتمی است.

مثال :9درصــد فراوانی اتم کربن 12-در طبیعت 78/87درصــد و کربن15-برابر 1111درصــد اســت .جرم اتمی میانگین اتم
کربن کدام است؟
12/41 )1



12/11 )2

15/51 )5

15/42 )4

جرم میانگین ،همواره به جرم ایزوتوپی نزدیكتر است که فراوانی بیشتری دارد.

مثال :11جرم اتمی میانگین در نوعی اورانیم غنی شــده برابر  251/8اســت .اگر در این اورانیم دو ایزوتوپ  258و 253
باشد درصد فراوانی آنها به ترتیب چقدر است؟
 11 )1و 51

 31 )2و 31

 13 )5و 53

 11 )4و 41
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درسنامه  :15جمعبندی ایزوتوپها
عنصر
منیزیم
لیتیم
هیدروژن
کلر

نماد و درصد ایزوتوپهای طبیعی
24
12 Mg

( )%18/1و

25
12 Mg

( )%11/15و

26
12 Mg

()%11/11

ایزوتوپ با فراوانی بیشتر
24
12 Mg

ایزوتوپ سبكتر

 )%1( 63 Liو )%74( 73 Li

 73 Liایزوتوپ سنگینتر

 )77/7883( 11 Hو  )1/1114( 12 Hو ( 13 Hناچیز)

 11 Hایزوتوپ سبكتر

35
17 Cl

( )%13/8و

37
17 Cl

()%24/2

35
17 Cl

ایزوتوپ سبكتر

65
63
 29موجود است .اگر فراوانی ایزوتوپ سنگینتر ٪11
 29و Cu
تمرین :مس ) (Cuدر طبیعت به صورت دو ایزوتوپ Cu

باشد .جرم اتمی میانگین مس را به دست آورید.

تمرین :شکل زیر شمار تقریبی اتم های لیتیم را در یك نمونه طبیعی از آن نشان میدهد .با توجه به آن ،جرم انمی
میانگین لیتیم را بهدست آورید.
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درسنامه  :16شمارش ذرهها از روی جرم آنها
 -1اتمها به طور باور نکردنی ریز هسـتند به طوری که نمیتوان با هیچ دستگاهی و شمارش تكتك آنها ،شمار آنها را
به دست آورد.
 -2از روی جرم مواد میتوان شمار ذرههای سازنده را شمارش کرد.
 -5دانشمندان با استفاده از دستگاهی به نام طیفسنج جرمی ،جرم اتمها را با دقت زیاد اندازهگیری میکنند.

 -4اگر جرم یك اتم هیدروژن برابر با  1 / 66 1024است .در یك نمونه یك گرمی از عنصر هیدروژن به تعداد 6 / 02 1023
اتم هیدروژن وجود دارد.

 -3گرم رایجترین یکای اندازهگیری جرم در آزمایشگاه شناخته شده است.
 -1یکای جرم اتمی یکای بسیار کوچکی برای جرم به شمار میآید و کار با آن در آزمایشگاه در عمل ناممکن است.
 -1آمدئو آووگادرو شیمیدان پر آوازه ایتالیایی است که به افتخار او شمار ذرههای موجود در یك مول ماده عدد آووگادرو
نامگراری شده است.
 -8به عدد  6 / 02 1023عدد آووگادرو گویند و آن را با  N Aنمایش میدهند.
 -7به مجموعهای شامل  6 / 02 1023ذره (اتم ،مولکول یا یون) مول میگویند.
 -11جرم یك مول ذره برحسب گرم جرم مولی نامیده میشود.

درسنامه :17روابط بين مول ،گرم و مولكول
عامل تبدیل ×داده ی مسئله =خواستهی مسئله
تمرین 1/ 5 :مول کلسیم چند گرم است؟
Ca=40

تمرین4/8 :گرم منیزیم چند مول و شامل چه تعداد اتم است؟
Mg=24

* جرم مولی یك ترکیب با مجموع جرم مولی اتمهای سازنده برابر است.

مثال :11جرم مولی ترکیبهای زیر را به دست آورید(Al  27 , S  32 , Mg  24 , N  14 , O  16 g.mol 1 ) .

آ) Mg(NO3 )2

ب) Al2 (SO4 )3
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مثال12

مثال 211 :13گرم گاز  N2Oچند مول وچند مولکول دارد؟

مثال :14تعداد اتمهای موجود در  4/1گرم سدیم چند برابر تعداد اتمهای موجود در  3/1گرم اتن )  (C2H4است؟

) (Na  23 , C  12 , H  1 g.mol 1

مثال :15تعداد اتمهای کربن موجود در چند گرم  C2H5OHبا تعداد اتمهای موجود در  1/1گرم گاز اکسیژن برابر است؟

) (C  12 , O  16 , H  1 g.mol 1

تمرین های تکمیلی
 .1یك سکه آلیاژی از مس و نقره است ،اگر در این سکه 6/02× 1122اتم نقره و  1/1مول مس موجود باشد ،جرم آن چند
گرم است؟ ( Cu=14و

) Ag = 118

 -2یك متر سیم مسی  23/4گرم جرم دارد ،چند سانتی متر از آن  2میلی مول است؟( ) Cu = 14

-5اگر جرم  3 /011023مولکول  Pnبرابر  12گرم باشد ،مقدار  nچقدر است؟ ()1 mol P = 51 g
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-4تری نیتروگلیسیرین )  (C3 H5 N3 Oxبه عنوان یك ماده منفجره به کار میرود .اگر جرم مولی این ماده برابر با 215
گرم بر مول باشد ،عدد  xدر فرمول این ماده را به دست آورید O = 16: g. mol−1 ).و  N = 14و  C = 12و (H = 1

-3جرم مولی گوگرد ) (Sو آهن ) (Feبه ترتیب  52و  31گرم بر مول است .اگر در یکی از کفههای ترازوی زیر  5مول
گوگرد باشد ،حساب کنید در کفه دیگر چند تعداد اتم آهن باید قرار گیرد تا کفهها تراز باشند؟

 -1در چند گرم اتانول  1/12 × 1121 ،C2H5OHاتم  Hوجود دارد؟

 -7اگر جرم  3 /011023مولکول از اکسیدی به فرمول  NOmبرابر  25گرم باشد m ،را بدست بیاورید.
(

16gr
mol

=, O

14gr
mol

= (N

-8با توجه به تصویر زیر ،جرم اتمی متوسط نئون برابر amu 21/2است.
آ)با مباسبه تعداد  20Neرا بهدست آورید.

Ne

21

1

Ne

22

9

Ne

20

X

ب)به نظر شما کدام ایزوتوپ نئون ناپایدارتر است؟ چرا؟

-7جرم دو کپسول زیر با هم برابر است(.کربن دی اکسید برابر  211مول است)
الف) مقدار  Xچند مول است؟(N=14 , C=12 , O=16

ب) تعداد مولکول های دو کپسول را با هم مقایسه کنید؟
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تستهاي بخش :2
 -15در طبیعت به ازای هر اتم
31 )1

59
26 Fe

چهار اتم

51 )2

55
26 Fe

وجود دارد جرم اتمی میانگین آهن کدام است؟
38/2 )4

33/8 )5

 -14اگر جرم مولکولی ترکیب  amu 215/4 ، A2 X3باشــد عدد جرمی  bکدام اســت؟ (عدد جرمی را برابر جرم اتمی با
یکای  amuدر نظر بگیرید).
41 )1

41 )2

41/3 )5

43/3 )4

ایزوتوپ
درصد فراوانی

45

A
11

b

A
71

35

X
21

37

X
81

 -13تعداد اتمهای موجود در  2/1گرم آلومینیم چند برابر تعداد اتمهای موجود در  1/24گرم منیزیم است؟
1/1 )1

1 )2

11 )5

) (Al  27 , Mg  24 g.mol 1
2 )4

 -11تعداد مولکولهای موجود در  1/4گرم گاز  SO2چند برابر تعداد مولکولهای  1/22گرم گاز  CO2است؟
3 )1

21 )2

2 )5

) (C  12 , O  16 , S  16 g.mol 1
31 )4

 -11تعداد اتمهای موجود در چند گرم  C2H5OHبا تعداد اتمهای موجود در  1/1گرم گاز اکسیژن برابر است؟
1/21 )1

1/31 )2

1/73 )5

) (C  12 , O  16 , H  1 g.mol 1
2/54 )4

 -18تعداد اتمها در  1گرم گاز نیتروژن با تعداد اتمهای چند گرم کلسیم برابر است؟ ) (N  14 , Ca  40 g.mol 1

41 )1

21 )2

11 )5

3 )4

 -17تعداد اتمهای موجود در  2/5گرم سدیم چند برابر تعداد اتمهای موجود در  1/34گرم آلومینیم است؟
) (Al  27 , Na  23 g.mol 1
1 )2
2 )1

4 )5

3 )4

 -21یك گرم از کدامیك از ترکیبهای زیر اتمهای بیشتری دارد؟ ) (S  32 , O  16 , C  12 , H  1 , N  14 g.mol 1

CH3COOH )1

H2SO4 )2

C2H5OH )5

HNO3 )4

26
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 -21یك مول گاز شامل  21درصد جرمی

35
17 Cl

و  81درصد جرمی

37
17 Cl

است .چگالی این گاز در شرایطی که حجم مولی

گازها برابر  51Lباشــد ،چند  g.L1اســت؟ (عدد جرمی را به تقریب ،برابر اتم گرم هر ایزوتوپ در نظر بگیرید( ).تجربي
داخل )89
1/22 )2

1/18 )1

1/53 )5

1/48 )4

 -22اگر جرم پروتون  1841برابر جرم الکترون ،جرم نوترون  1831برابر جرم الکترون و جرم الکترون برابر 1/11134amu
در نظر گرفته شود .جرم تقریبی یك اتم تریتیم برابر چند گرم خواهد بود؟ )( (1amu  1 / 66 1024 gرياضي داخل )89

9 / 1221024 )2

4 / 96 1024 )1

4 / 346 1022 )5

9 / 815 1022 )4

 -25کلر در طبیعت دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  53amuو  51amuو کربن دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  12amuو
 15amuاست .تفاوت جرم مولکولی سبكترین و سنگینترین مولکول کربن تتراکلرید چند  amuاست؟
1 )2

1 )1

8 )5

7 )4

(رياضي داخل )89

 -24چند الکترون در ابر مالش باید از سـط یك کرۀ پالسـتیکی جدا شـود تا تغییر وزن آن با ترازوی با حسـاسیت 1/1
میلیگرم قابل اندازهگیری باشد و این تعداد الکترون به تقریب چند کولن بار الکتریکی دارد؟ (رياضي داخل )89
(جرم الکترون حدود  9 1028 gو بار الکتریکی آن  1 / 6 1019 Cاست)

1 / 78103 ، 3 / 0111022 )1

1 / 66 104 ، 1 / 111023 )2

1 / 648103 ، 3 / 0111022 )5

1 / 78104 ، 1 / 111023 )4

 -23کدام عبارت درست است؟
 )1دانشمندان مقیاس جرم نسبی را برای تعیین جرم اتمها به کار میبرند.
 )2در یون  73 Liشمار الکترونها برابر شمار نوترونها است.
 )5بیشتر اتمهای کلر را ایزوتوپهای سنگینتر آن تشکیل میدهند.
 12باشد جرم اتمی آن  11amuاست.
 )4اگر جرم اتم عنصری  2/55برابر جرم اتم 6 C
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 -21در واکنش مخلوطی از ایزوتوپهـای O

16

وO

18

با ایزوتوپهای Mg

25

و  24 Mgامکان تشــکیل چند اکســید با

جرمهای مولی متفاوت وجود دارد و نســبت جرم مولی ســنگینترین این اکســیدها به جرم مولی ســبكترین آنها کدام
اســت؟ (هر دو عنصــر را با باالترین ترفیت خود در نظر بگیرید .عدد جرمی را همارز جرم اتمی با یکای  g.mol 1فرض
کنید( ).رياضي داخل )89
1/123 ،4 )2

1/113 ،1 )1

1/123 ،1 )4

1/113 ،4 )5

 -21عنصـر فرضی  Xدارای دو ایزوتوپ سبك و سنگین با جرمهای  14amuو  11amuو جرم اتمی میانگین 14/2amu
است .نسبت شمار ایزوتوپهای سنگین به سبك در آن کدام است؟ (رياضي نظام جديد و قديم داخل )89

1 )2
9

1 )1
8

 -28عنصـر

18 X

1 )4
11

1 )5
10

با جرم اتمی میانگین  51/8دارای سه ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آنها دارای  21نوترون و فراوانی

 %21و دیگری  18نوترون با فراوانی  %11اســت .شــمار نوترونهای ایزوتوپ دیگر کدام اســت؟ ( جرم پروتون و نوترون را
یکسان و برابر  1amuدر نظر بگیرید( ).تجربي خارج )89
21 )1

22 )2

 -27عنصـر  Aدارای سه ایزوتوپ A ، 84 A

25 )5

86

وA

88

24 )4

است .اگر درصد فراوانی سبكترین ایزوتوپ آن  %21و جرم اتمی

میانگین  Aبرابر  81/4باشد ،درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر به ترتیب از راست به چپ کداماند؟ (تجربي خارج )89
(عدد جرمی را به تقریب معادل جرم یك مول از هر ایزوتوپ در نظر بگیرید).
11 ،21 )1

41 ،41 )2

21 ،11 )4

51 ،31 )5

 -51بـا توجـه به دادههای جدول زیر جرم مولکولی ترکیب  A2 X3چند  amuاســت؟ (عدد جرمی را برابر جرم اتمی با
یکای  amuدر نظر بگیرید( ).رياضي خارج )89
215/1 )1

215/4 )2

ایزوتوپ

178/3 )5

188/1 )4

درصد فراوانی

45

A
11

47

A
71

35

X
21

37

X
81
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 -51عنصـر فرضی  xدارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  24amuو  21amuاست که در شکل زیر باید به ترتیب با دایرههای
سفید و سیاه رنگ نشان داده شوند .اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر  21/1amuباشد چند دایره در شکل زیر باید
سیاهرنگ باشد تا فراوانی ایزوتوپها را به درستی نشان دهد؟ (رياضي نظام قديم و جديد خارج )89
11 )1
17 )2
22 )5
21 )4
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بخش :3صفحات  19تا  27كتاب درسي

نور ،كليد شناخت جهان -نشر نور و طيف نشري -كشف ساختار اتم
درسنامه :18نور ،كليد شناخت جهان
 -1نوریکه از ستاره یا سیاره به ما میرسد نشان میدهد که آن ستاره یا سیاره از چه ساختهشده و دمای آن چقدر است؟
 -2دانشـمندان با اسـتفاده از دستگاهی به نام طیفسنج میتوانند از نورهای منتشر شده از مواد اطالعات ارزشمندی به
دست آورند.
 -5نور خورشید اگرچه سفید به نظر میرسد اما با عبور از قطرههای آب موجود در هوا تجزیه میشود و گسترهای پیوسته
از رنگها را ایجاد میکند.
 -4گستره رنگی شامل بینهایت طول موج از رنگهای گوناگون است و چشم ما تنها میتواند گسترهی مبدودی از نور را
ببیند.
 -3به رنگهای ســرخ ،نارنجی ،زرد ،ســبز ،آبی ،نیلی و بنفش گســتره مرئی میگویند و نور مرئی تنها بخش کوچکی از
گستره پرتوهای الکترومغناطیسی است.
 -1نور خورشید شامل گسترهی بسیار بزرگتری از این پرتوهای الکترومغناطیسی است.
 -1پرتوهای خورشید از نوع پرتوهای الکترومغناطیسی است و با خود انرژی حمل میکند.
 -8نور مرئی تنها بخش کوچکی از گستره پرتوهای الکترومغناطیسی است.
 -7یکی از ویژگیهای موج ،طول موج است

 -11هر چه طول موج کوتاهتر باشد ،انرژی بیشتر است .برای نمونه انرژی نور آبی از نور سرخ بیشتر است.
1



E

تمرین  :با توجه به شکل زیر بگویید کدام موج با قدرت بیشتری
به دیواره ضریه میزند؟
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درسنامه  :19مقايسه طول موج و انرژي نور
 -1مقایسه طول موج نور با رنگهای مختلف

سرخ < نارنجی < زرد < سبز < آبی < نیلی < بنفش

 -2مقایسه انرژی نور با رنگهای مختلف

بنفش < نیلی < آبی < سبز < زرد < نارنجی < سرخ

امواج رادیویی > ریزموجها > پرتوهای فروسرخ > نور مرئی > پرتوهای فرابنفش > پرتوهای ایکس > پرتوهای گاما  :مقایسه انرژی
امواج رادیویی>ریزموجها >پرتوهای فروسرخ > نور مرئی > پرتوهای فرابنفش> پرتوهای ایکس > پرتوهای گاما  :مقایسه طول موج


نور مریی :نورمریی قسمتی از امواج الکترومغناطیس با طول موج بین  400تا  700نانومتر است که در ابر عبوردادن
آن از منشور تولید طیفی پیوسته ازرنگهای سازنده نور سفید میکند .شامل
همه طول موج های بین  411تا 111نانومتر است (.این طیف اولین بار توسط
نیوتن به دست آمد .هرچه طول موج نور کمتر باشد ،شکست نورمربوطه
بیشتراست.



دیگر پرتوهای الکترومغناطیس را نمیتوان به شکل مستقیم مشاهده کرد
و نیاز به آشکارساز مخصوص دارد .دماسنج فروسرخ یکی از این آشکارسازهاست که با جرب پرتوهای فروسرخ نشر
شده از جسم داغ ،دمای آن را نشان میدهد.



به تعداد طول موج های که موج طی یك بانیه طی میکند ،فرکانس یا بسامد
میگویند.



هرچه فرکانس موج بیشتر باشد انرژی موح بیشتر است.



اگر فرکانس موج را در طول موج ضرب کنیم مسافتی که نور طی یك بانیه طی
کرده است یعنی سرعت نور بدست میآید.



از آنجا که سرعت نور در هوا همیشه بابت است هر چه طول موج
کوتاهتر باشد ،فرکانس نور آن بیشتر میشود.



با توجه به شکل زیر هفت رنگ را بر حسب افزایش انرژی مرتب
کردهایم.



با توجه به این که جسم داغتر ،پرتوهای پرانرژیتری از خود گسیل
میکند
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هر چه دمای جسم بیشتر شود ،احتماًل گسیل نورهای با طول موج کمتر،
بیشتر میشود و رنگ نور نشر شده از قرمز به طرف بنفش میرود.
دانشمندان از این قاعده استفاده میکنند و دمای ستارهها را مشخص میکنند.
تمرین:کدام پرتوی زیر ،داغتر است؟

ب) پرتوی سرخ رنگ سشوار

آ) پرتوی آبی رنگ شعلهی اجاق گاز

درسنامه :21نشر نور و طيف نشري خطي
 -1شـیمیدان ها به فرایندی که در آن یك ماده شیمیایی با جرب انرژی از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل میدارد،
نشر میگویند.
 -2رنگ شـعله فلز سـدیم و ترکیبهای گوناگون آن زرد رنگ ،در حالی که رنگ شعله فلز مس و ترکیبهای گوناگون آن
سبز رنگ است.
 -5رنگ شعله فلز لیتیم و همه ترکیبهای آن به رنگ سرخ است.
 -4بسیاری از نمكها شعله رنگی دارند و از روی تغییر رنگ شعله میتوان به وجود عنصر فلزی در آن پی برد.
سبز

زرد

سرخ

مس ) (IIنیترات

سدیم نیترات

لیتیم نیترات

مس ) (IIکلرید

سدیم کلرید

لیتیم کلرید

مس ) (IIسولفات

سدیم سولفات

لیتیم سولفات

فلز مس

فلز سدیم

فلز لیتیم

 -3اگر نور نشرشده از یك ترکیب لیتیمدار در شعله را از یك منشور عبور دهیم طیف نشری خطی لیتیم بهدست میآید.
 -1شعله ترکیبهای سدیم ،لیتیم و مس رنگ منبصر به فردی دارد و رنگ نشر شده از هر یك فقط باریکه بسیار کوتاهی
از گستره طیف مرئی را در برمیگیرد.
 -1هر عنصـر (فلز یا نافلز) طیف نشـری خطی ویژه خود را دارد و مانند ابر انگشت ما میتوان از آن طیف برای شناسایی
فلز استفاده کرد.
 -8طیف نشـری خطی لیتیم در گسـتره مرئی ،تنها شـامل چهار خط یا طول موج رنگی اســت به آن طیف نشری خطی
میگویند.
 -7نور زرد المپهایی که شـب هنگام ،آزادراهها ،بزرگراهها و خیابانها را روشـن میسـازد به دلیل وجود بخار سدیم در
آنهاست.
 -11از المپ نئون در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجد نوشتههای نورانی سرخفام استفاده میشود.


به طیفهایی مثل رنگین کمان که نورها پشت سرهم قرار دارند و مکان تاریکی در طیف مشاهده نمیشود ،طیف
پیوسته میگویند.
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طیفهایی مثل شکل بعد که تنها چند خط نورانی دارد و فواصل بین این خطها تاریك است طیف خطی نامیده میشوند.

درسنامه  :21طيف نشري خطي ليتيم ،هليم ،هيدروژن ،و كربن
 -1اتم هیدروژن به عنوان ساده ترین اتم ،تنها دارای یك پروتون در هسته و یك الکترون پیرامون آن است که در گستره
مرئی طیف نشـری خطی به دست آمده از اتمهای آن ،وجود چهار خط یا نوار رنگی با طول موج و انرژی معین ،تایید شده
است.
 -2طیف نشری خطی نئون در مقایسه با اتمهای دیگر پیوستگی بیشتری دارد.

لیتیم

تمرین :طیف نشری خطی یك ترکیب
ناشناخته به صورت زیر است به نظر
شما با توجه به طیفهای خطی شاهد
چه عنصرهایی در این ترکیب وجود
دارد؟

درسنامه :22كشف ساختار
 -1نیلز بور ( 1883 -1712میالدی) فیزیكدان دانمارکی در سال  1722جایزه نوبل در فیزیك را از آن خود کرد.
 -2بور با در نظر گرفتن اینکه الکترون در اتم هیدروژن انرژی معینی دارد ،مدلی را برای اتم هیدروژن ارائه داد.
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 -5از آنجا که هر نوار رنگی در طیف نشـری خطی ،نوری با طول موج و انرژی ومعین را نشان میدهد ،نیلز بور بر این باور
بود که از بررسی تعداد و جایگاه آنها میتوان اطالعات ارزرشمندی از ساختار اتم هیدروژن به دست آورد.
 -4اگرچه مدل بور با موفقیت توانســت طیف نشــری خطی هیدروژن را توجیه کند اما توانایی توجیه طیف نشــری خطی
دیگر عنصرها را نداشت.

درسنامه :23ساختار اليهاي اتم
 -1دانشـمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشـری خطی دیگر عنصرها و نیز چگونگی نشر نور از اتمها ساختاری
الیهای برای اتم ارائه کردند.
 -2در مدل الیهای ،اتم را کرهای در نظر میگیرند که هسته در فضایی بسیار کوچك و در مرکز آن جای دارد و الکترونها
در فضایی بسیار بزرگتر و در الیههایی پیرامون هسته توزیع میشوند.
 -5الیهها را از هسته به سمت بیرون شمارهگراری میکنند و شماره هر الیه را با  nنمایش میدهند.
 ،n -4عدد کوانتومی اصلی نامیده میشود که برای الیه اول  ، n  1برای الیه دوم  .... ، n  2و برای الیه هفتم  n  7است.
 -3در ساختار الیهای اتم هر بخش پررنگ ،مهمترین بخشی از یك الیه الکترونی را نشان میدهد که الکترونهای آن الیه
بیشتر وقت خود را در آن فاصله از هسته سپری میکنند.
 -1الکترون در هر الیهای که باشــد در همه نقاط پیرامون هســته حضــور
مییابد اما در مبدوده یاد شده احتمال حضور بیشتری دارد.
 -1در مدل الیهای ،کوانتومی بودن دادو ســتد انرژی هنگام انتقال الکترون
از یك الیه به الیه دیگر است.
 -8الکترون هنگـام انتقـال از یـك الیه به الیه دیگر ،انرژی را به صــورت
پیمانهای یا بستههای معین جرب یا نشر میکند.

درسنامه  :24مدل كوانتومي
 -1کمیتهایی که مورد استفاده قرار میگیرند پیوسته یا گسسته هستند.
 -2جرم میتواند هر مقداری باشد  2/211 ،2یا  5/1کیلوگرم باشد یعنی جرم کمیتی پیوسته است ولی تعداد دانشآموزان
یك کالس فقط مقدارهای خاصـی را میتواند اختیار کند مثالً  23یا  41نفر .اما نمیتواند  22/3یا  52/1نفر باشد این گونه
کمیتها گسسته یا کوانتومی است.
 -5مقدار یك کمیت کوانتومی تنها میتواند مضـرب درستی از یك مقدار پایهای مشخص باشد و آن هم مقدار پایه را یك
کوانتوم آن کمیت میگویند.
 -4خرمن گندم از دور به صــورت تودهای یکپارچه یعنی ماکروســکوپی اما دیدن آن از نزدیك دانههای جدا از هم یعنی
میکروسکوپی را نشان می دهد.
 -3انرژی نیز همانند ماده در نگاه ماکروسکوپی ،پیوسته اما در نگاه میکروسکوپی گسسته یا کوانتومی است.
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 -1هیچ کس نمیتواند جایی میان پلههای یك نردبان بایستد ،همانگونه که الکترونها میان دو الیه ،انرژی معین و تعریف
شدهای ندارند.
 -1شیوه نردبانی دریافت یا از دست دادن انرژی را شیوه کوانتومی مینامند.
 -8هنگامی که به اتمهای گازی یك عنصـر با تابش نور یا گرم کردن ،انرژی داده میشود ،الکترون ها با جرب انرژی معین
از الیهای به الیه باالتر انتقال مییابند.
 -7هر چه مقدار انرژی جرب شده بیشتر باشد ،الکترونها به الیههای باالتری انتقال مییابند.
 -11در نتیجه جابهجایی الکترون بین الیهها ،انرژی با طول موج معین جرب
یا نشر میشود.
 -11انرژی داد و سـتد شده هنگام انتقال الکترونها در اتم ،کوانتومی است
که انرژی در پیمانههای معینی جرب یا نشر میشود.
 -12ساختار الیهای برای اتم بور را مدل کوانتومی اتم نامیدهاند.

درسنامه  :25حالت پايه و برانگيخته

بازگشت الکترون به حالت پایه

الکترون در حالت برانگیخته از اتم هیدروژن

الکترون در حالت پایه اتم هیدروژن

 -1براسـاس مدل کوانتومی ،الکترون ها در هر الیه آرایش و انرژی معینی دارند و اتم از پایداری نسـبی برخوردار است .به
طوری که گفته میشود اتم در حالت پایه قرار دارد.
 -2در این ساختار ،انرژی الکترونها در اتم با افزایش فاصله از هسته فزونی مییابد.
 -5اگر به اتمها در حالت پایه انرژی داده شـود ،الکترونهای آنها با جرب انرژی به الیههای باالتر انتقال مییابد .به اتمها
در چنین حالتی ،اتمهای برانگیخته میگویند.
 -4اتمهـای برانگیخته پرانرژیتر و ناپایدارند از اینرو تمایل دارند دوباره با از دســت دادن انرژی به حالت پایدارتر و در
نهایت به حالت پایه برگردند.
 -3از آنجا که برای الکترون ،نشـر نور مناسـبترین شیوه برای از دست دادن انرژی است ،الکترونها در اتم برانگیخته،
هنگام بازگشت به حالت پایه نوری با طول موج معین نشر میکنند.
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درسنامه :26طيف نشري خطي هيدروژن
 -1هر نوار رنگی در طیف نشــری خطی هر عنصــر ،پرتوهای نشر شده
هنگـام بازگشــت الکترون ها از الیه های باالتر (برانگیخته) به الیه های
پایینتر را نشان میدهد.
 -2از آنجـا کـه انرژی الیههای الکترونی پیرامون هســته هر اتم ویژه
همان اتم و به عدد اتمی آن وابسـته است ،انرژی الیهها و تفاوت انرژی
میان آنها در اتم عنصرهای گوناگون متفاوت است.
 -5هر عنصر ،طیف نشری خطی منبصر به فردی ایجاد میکند.

 -4در طیف نشـری خطی هیدروژن بخشی از طیف که مربوط به انتقال الکترون از سطوح انرژی باالتر به سط انرژی دوم
) (n  2است شامل طول موجهای نور مرئی میباشد.
 -3چهار نوار رنگی در ناحیه مرئی طیف نشری خطی اتم هیدروژن یافت میشود.

ناحیه بنفش   410nm

n6  n2

ناحیه آبی

  434nm

n5  n2

ناحیه سبز

  486nm

n4n2

ناحیه قرمز

  656nm

n3n2

 -1با در نظر گرفتن  1الیه الکترونی ،انتقالهای الکترونی زیادی از الیه  1به الیههای پایینتر انجام میشود که فقط انتقال
بـه الیـه دوم مرئی اســت یعنی  4انتقال .بقیه انتقالهای الکترونی در ناحیه فروســرخ و فرابنفش قرار میگیرد که مرئی
نیستند.
 -1آزمایش نشان میدهد که در اتم هیدروژن اختالف سطوح انرژی یکسان نیست و هر چه از هسته دورتر شویم اختالف
سطوح انرژی کمتر میشود .برای مثال اختالف سط انرژی بین  n  2و  n  3بیشتر از  n  3و  n  4است.
 -8بـا تعیین دقیق طول موج نوارهـای یـاد شــده میتوان تصــویر دقیقی از انرژی الیههای الکترونی و در واقع آرایش
الکترونی اتم یافت.
 -7نوری بـه رنـگ نارنجی مایل به ســرخ المپهای گازی نئون ،حاصــل از انتقالهای الکترونی از ترازهای برانگیخته به
ترازهای انرژی پایینتر است.
 -11تعداد پروتونها و الکترونها در اتمها متفاوت اســت .با تغییر تعداد پروتونها جاذبه هســته روی ســط انرژی تغییر
کرده و در نتیجه طول موج ناشـی از انتقال الکترون بین سـطوح مختلف تغییر نموده و طیف نشری خطی عناصر متفاوت
میشود.
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درسنامه  :27بررسي طيف نشري خطي توسط بور
 -1اگر انرژی الکترون در اتمها کمیتی پیوسته (غیر کوانتومی) بود باید یك طیف پیوسته ایجاد میشد ولی در عمل طیف
گسسته با خطهای جدا از هم به وجود میآید که بین خطوط فواصل خالی وجود دارد.
 -2بور نتیجـه گرفت که انرژی الکترون در اتم هر عددی را نمیتواند انتخاب کند و فقط میتوان مقادیر خاصــی را به آن
نسبت داد.
 -5بور با بررسی طیف نشری خطی بابت نمود که انرژی الکترون در اتمها کوانتیده است.
 -4بور توانست به وجود ترازهای انرژی در ساختار اتم پی برد و مدل جدیدی را برای اتم پیشنهاد نمود.

درسنامه  :28ايرادهاي مدل اتمي بور
 -1بور با کوانتیده در نظر گرفتن ترازهای انرژی توانسـت با موفقیت طیف نشری خطی هیدروژن را توجیه کند ،ولی طیف
نشری خطی اتم عناصر دیگر را نتوانست توجیه کند.
 -2در سالهای بعد مشخص شد که هر یك از سطوح انرژی در ساختار اتم خود دارای چند زیرالیه مانند  p ،sو  ...هستند
که توسط مدل اتمی بور قابل توجیه نیست.

مثال :16هرگاه یك جریان الکتریکی متناوب و  111ولتی به یك خیارشـور اعمال شـود خیار شـور شـروع به درخشیدن
میکند .چرا؟
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تستهای بخش :3
 -52چند مورد از عبارتهای زیر نادرست است؟
آ) پایداری ایزوتوپ  4 Hاز ایزوتوپ  6 Hبیشتر است.
ب) با گرشت زمان و افزایش دما گازهای هیدروژن و هلیم تولید شده سبابی ایجاد کردند.
پ) اغلب هستههایی که نسبت شمار پروتونها و نوترونها برابر یا بیشتر از  1/3باشد ناپایدارند.
ت) طبق مدل اتمی بور الیه سوم دارای زیرالیه  5p ،5sو  5dاست.
ث) نخستین عنصری که در راکتور هستهای ساخته شد تکنسیم بود.
2 )1

5 )2

4 )5

1 )4

 -55رنگ شعله ترکیبهای مس ) (IIکلرید ،سدیم نیترات و لیتیم سولفات به ترتیب کدام است؟
 )1سبز -قرمز -زرد

 )2زرد -سبز -قرمز

 )5قرمز -سبز -زرد

 )4سبز -زرد -قرمز

 -54بـا در نظر گرفتن  1الیـه الکترونی چنـد انتقـال الکترونی از الیـه  1بـه الیـههای پایینتر انجام میشــود و انتقال
 n  5  n  2چه طول موجی دارد؟
 11 )1و 481

 13 )2و 454

 11 )5و 454

 13 )4و 481

 -53کدامیك از عبارتهای زیر نادرست است؟
 )1به دلیل اینکه خورشـید و دیگر اجرام آسمانی از ما بسیار دور هستند ،ویژگیهای آنها را نمیتوان به صورت مستقیم
اندازه گرفت.
 )2پرتوهای ایکس نسبت به ریزموجها انرژی بیشتری را حمل میکنند.
 )5همه نمكها شعله رنگی دارند و رنگ شعله را تغییر میدهند.
 )4طیف نشری خطی عنصر هیدروژن دارای چهار خط با طول موج و انرژی معین است.
 -51اگر در اتم هیدروژن ،الکترونها از الیه چهارم به الیههای دارای انرژی کمتر انتقال یابند ،به تقریب چند درصد از این
انتقالها در ناحیه مرئی قرار میگیرد؟
%41 )1

%23 )2

%31 )5

%55 )4

 -51چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟
آ) هر چه انرژی جرب شده توسط الکترونها بیشتر باشد ،الکترونها به الیههای باالتری انتقال مییابند.
ب) خطوط طیفی ناحیه مرئی فقط ناشی از انتقال الکترون از ترازهای  2  n  6به تراز  n  2است.
پ) در اتم هیدروژن اختالف سطوح انرژی یکسان است.
ت) بور با در نظر گرفتن اینکه الکترون در اتم هیدروژن انرژی معینی دارد مدلی را برای اتم هیدروژن ارائه کرد.
2 )1

5 )2

4 )5

1 )4
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 -58چند مورد از عبارتهای زیر نادرست است؟
آ) بور با بررسی طیف نشری خطی بابت نمود که انرژی الکترون در اتمها کوانتیده هست.
ب) پرتوهای خورشید از نوع پرتوهای الکترومغناطیسی است و با خود انرژی حمل میکند.

پ) اتم Fe

59

یك رادیو ایزوتوپ اسـت که برای تصـویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده میشود زیرا یونهای آن

در ساختار هموگلوبین وجود دارند.
ت) منیزیم  5ایزوتوپ دارد که همانند لیتیم فراوانی ایزوتوپ سبكتر از همه بیشتر است.
5 )2

2 )1

4 )5

1 )4

 -57تمـام الکترون هـای موجود در یك الیه الکترونی انرژی برابر  ....................و رفتار و ویژگیهای یك اتم را میتوان از
روی  ..................آن توضی داد.
 )1دارند -طیف نشری خطی

 )2ندارند -آرایش الکترونی

 )5دارند -آرایش الکترونی

 )4ندارند -طیف نشری خطی

 -41کدامیك از عبارتهای زیر ،درست است؟
 )1نور زرد المپهایی که شب هنگام ،آزادراهها ،بزرگراهها و خیابان را روشن میسازد به دلیل وجود بخار نئون در آنهاست.

 ) 2هنگام عبور نور خورشید از یك منشور ،رنگ بنفش کمترین انبراف را از مسیر اولیه برخورد داراست.
 )5طیف نشری خطی هیدروژن و هلیم با مدل اتمی بور توجیه میشود.
 )4طیف نشری خطی نئون در مقایسه با اتمهای دیگر پیوستگی بیشتری دارد.

 -41کدام موارد از مطالب زیر درستاند؟ (کنکورتجربي )89
آ) طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز کوتاهتر است.
ب) انرژی هر رنگ نور مرئی با طول موج آن نسبت مستقیم دارد.
پ) نوارهای رنگی در طیف نشری خطی اتم هیدروژن ناشی از انتقال الکترونها از الیههای باالتر به الیه  n  2است.
ت) هر چه فاصله میان الیه های انتقال الکترون در اتم برانگیخته هیدروژن بیشتر باشد طول موج نور بلندتر است.
 )1ب ،پ ،ت

 )2ب ،ت

 )5آ ،ب ،پ

 )4آ ،پ

 -42طیف نشری خطی کدام اتم در ناحیه مرئی ،از خطوط بیشتری تشکیل شده است؟ (کنکوررياضي خارج )89
 )1هلیم

 )2لیتیم

 )5نئون

 )4هیدروژن
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بخش  :4صفحات  27تا  34كتاب درسي

توزيع الكترونها در اليه و زيراليهها -آرايش الكتروني اتم
درسنامه :29توزيع الكترونها در اليهها و زيراليهها
 -1عنصـرها در جدول دورهای برمبنای عدد اتمی یا تعداد الکترونهای اتم خود ،چیده شدهاند .به طوری که اتم هیدروژن
با یك الکترون و اتم هلیم با دو الکترون به ترتیب اولین و دومین عنصر جدول است.
 -2روند تناوبی تا عنصـر  118جدول دورهای ادامه می یابد و اتم هر عنصـر نسبت به اتم عنصر پیش از خود یك الکترون
بیشتر دارد.
 -5اتم سـاختار الیهای دارد و الکترونها در الیههای پیرامون هسـته با نظم ویژهای حضور دارند به گونهای در عنصرهای
دوره اول ،الیه الکترونی اول و در عنصرهای دوره دوم ،الیه دوم از الکترون پر میشود.
 -4الکترونهای موجود در یك الیه الکترونی گروههای کوچكتری تشکیل میدهند که زیرالیه نام دارند.
 n -3عدد کوانتومی اصلی است همان عددی که بور برای مشخص کردن ترازهای انرژی در مدل خود به کار برده بود.
 -1مقادیر مجاز برای عدد کوانتومی اصلی ) ،(nعددهای صبی مثبت ( ...و  5و  2و  )1هستند.
 4 -1نوع زیرالیه توسط الکترون اشغال شده است که عبارتند از  d ،p ،sو .f
 -8در زیرالیه  sو  pبه ترتیب حداکثر  2و  1الکترون قرار میگیرد.
 -7در زیرالیه  dو  fبه ترتیب حداکثر  11و  14الکترون قرار میگیرد.

درسنامه  :31معرفي اعداد كوانتومي
 -1برای شناسایی الکترون از دو عدد کوانتومی استفاده میشود -1 :عدد کوانتومی اصلی ) -2 (nعدد کوانتومی فرعی )(l
 -2تعـداد زیرالیهها در هر الیه الکترونی ،برابر ( nشــماره عدد کوانتومی اصــلی) اســت .به عنوان مثال در الیه دوم ،دو
زیرالیه ( )2s ،2pو در الیه سوم ،سه زیرالیه ( )5s ،5p ،5dوجود دارد.

 -5هر اندازه مقدار  nبزرگتر باشد سط انرژی الیه الکترونی افزایش مییابد.
 -4حداکثر گنجایش الکترون در یك الیه الکترونی برابر  2n2است.
 -3عدد کوانتومی فرعی ) (lنوع زیرالیه را تعیین میکند.
F

d

P

s

نوع زیرالیه

5

2

1

1

عدد کوانتومی فرعی )(l

14

11

1

2

حداکثر گنجایش الکترونی زیرالیه )(4l  2

 -1حداکثر گنجایش الکترونی یك زیرالیه برابر  4l+2است.
 -1مقادیر معین و مجاز  ،lاعداد صبی  1تا  n-1است.

)l  0 ....... (n 1
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 -8نماد هر زیرالیه معین با دو عدد کوانتومی مشخص میشود؛ به دیگر سخن هر زیرالیه را میتوان با نماد  nlنمایش داد.
برای نمونه در زیرالیه  n  2 ،2pو  l  1است.

درسنامه  :31بررسي  nو l
l3

n4
l 1 l 2

l 0

4p

4s

4d

4f

n3
l 1 l 2

5d

5p

l 0

n2
l 0 l 1

5s

2s

2p

n1
l 0

1s

درسنامه  :32جمعبندي اعداد كوانتومي و نوع زيراليهها
حداکثر تعداد

حداکثر گنجایش الکترونی در

الکترونها در الیه

زیرالیه

2

2

مقدار )(n

تعداد زیرالیه

نوع زیرالیهها

مقدار l

1

1

1s

1

2

2

2s

1

2p

1

5s

1

5

5

5p

1

5d

2

11

4s

1

2

4

4

4p

1

4d

2

4f

5

8

2
1
2

18

52

1

1
11
14
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درسنامه  :33قاعده آقبا و آرايش الكتروني اتم
 aufbau -1واژهای آلمانی به معنای ساختن یا افزایش گام به گام است.
 -2قاعده آفبا ترتیب پر شدن زیرالیهها را در اتمهای گوناگون نشان میدهد.
 -5پر شـدن زیرالیهها تنها به عدد کوانتومی اصـلی ) (nوابسـته نیست بلکه از یك قاعده کلی به نام قاعده آفبا پیروی
میکند.
 -4الکترونها تمایل دارند زیرالیهای را زودتر پر کنند که سط انرژی کمتری داشته باشد یعنی پایدارتر باشد.
 -3سط انرژی نسبی زیرالیهها از جمع ( nعدد کوانتومی اصلی) و ( lعدد کوانتومی فرعی) به دست میآید.
 -1انرژی زیرالیهها به  nو  n  lوابسته است.
 -1برای تعیین اینکه کدام زیرالیه ابتدا پر میشود در هر زیرالیه  n  lرا حساب میکنیم هر کدام که کوچکتر بود انرژی
آن کمتر و زودتر پر میشــود .برای مثال زیرالیه  2sاز  2pزودتر پر میشــود زیرا مجموع  nو  lبرای زیرالیه  2sبرابر  2و
زیرالیه  2pبرابر  5است.
 -8اگر  n  lبرای زیرالیههای مختلف یکسـان باشـد زیرالیهای که دارای  nکوچکتر است سریعتر پر میشود و پایدارتر
اسـت یعنی سـط انرژی آن پایینتر میباشد برای مثال مجموع  n  lبرای زیرالیه  1pو  3dبرابر است .با توجه به اینکه
مقدار  nدر  3dکوچکتر است پس  3dزودتر پر میشود.

درسنامه  :34آرايش الكتروني گسترده
 -1رفتار و ویژگیهای هر اتم را میتوان از روی آرایش الکترونی آن توضی داد.
 -2مدل کوانتومی اتم به ما این امکان را میدهد که چگونگی آرایش الکترونها در اتمها را تعیین کنیم.
 -5هنگام نوشتن آرایش الکترونی ،زیرالیهای که ضریب آن کوچکتر است به هسته نزدیكتر میباشد (دارای انرژی کمتر)
و باید قبل از زیرالیهای نوشته شود که ضریب بزرگتری دارد.
 -4هنگام پر شدن اتم از الکترون ،نخست زیرالیه  1sو سپس زیرالیههای  2sو  2pاز الکترون پر میشود.
 -3انتظار میرود وکه در دوره سـوم  18عنصـر باشـد و زیرالیههای  5p ،5sو  5dپر شـوند اما دوره سوم دارای  8عنصر
است.
 -1در دوره  5تنها دو زیرالیه  5sو  5pدر حال پر شدن است و زیرالیه  5dدر دوره چهارم شروع به پر شدن میکند.
 -1از آنجا که الکترون ها همواره تمایل دارند تا در زیرالیه با سـط انرژی کمتر قرار گیرند به ترتیب افزایش سط انرژی
زیرالیهها به صورت زیر از چپ به راست پر میشوند.

1s2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p
دوره 1

دوره 1

 52عنصر

 52عنصر

دوره 3

دوره 4

 18عنصر  18عنصر

دوره 5
 8عنصر

دوره 2
 8عنصر

دوره 1
 2عنصر
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مثال :17آرایش الکترونی گسترده عناصر زیر را بنویسید.

( 11 Na ب

( 8 O آ

22 Ti 

(ت

( 20 Ca پ

33 As 

(ج

25 Mn 

(ث

48 Cd 

(ح

55 Cs 

(چ

(د

85 At 

(خ

80 Hg 

درسنامه  :35استفاده از گاز نجيب براي رسم آرايش الكتروني (روش فشرده)
 -1برای خالصــهتر کردن آرایش الکترونی بـه جای الیه های الکترونی پر شــده نماد شــیمیایی گاز نجیب با همان تعداد
الکترون را درون یك کروشه قرار میدهند.
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
 Kr 
36 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
 Ar 
18 

1s2 2s2 2p6
 Ne
10 

1s2
 He
2 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6
 Xe
54 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6

 86 Rn

 -2هنگام رسـم آرایش الکترونی می بایسـت از گاز نجیبی استفاده نمود که عدد اتمی آن از عنصر مورد نظر کمتر باشد و
نیاز است که بدانید که بعد از هر گاز نجیب چه زیرالیهای پر میشود.

 Kr  5s ......  Xe 6s ......  Rn 7s ......
36 
54 
86
 -5هنگام استفاده از گاز نجیب الگوی روبهرو را به کار می بریم.

 He 2s ......  Ne 3s ......  Ar  4s ......
2 
10 
18 
[ (n2)f (n 1)d ns npگاز نجیب]

مثال :18آرایش الکترونی فشرده عناصر زیر را بنویسید.
( 51 Sb ت

26 Fe 

(آ

43

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

52 Te 

37 Rb 

(ث

(ب

درسنامه  :36عدم پيروي از قاعده آفبا
 -1قاعده آفبا آرایش الکترونی اتم اغلب عنصـرها را پیشبینی میکند اما برای اتم برخی عنصـرهای جدول نارسایی دارد
که امروزه به کمك روشهای طیفسنجی پیشرفته ،آرایش الکترونی چنین اتمهایی را با دقت تعیین میکنند.
 -2چون آرایش الکترونی  d 4و  d 9در دوره چهـارم ناپایدار هســتند با زیرالیه  sجابه جایی الکترون انجام میدهند ،به
ترتیب به  d5و  d10تبدیل می شــوند .این اتمها و اتمهایی که آرایش الکترونی آنها به ترتیب پر شــدن ســط انرژی
زیرالیهها نیست از قاعده آفبا پیروی نمیکنند.
 -5آرایش الکترونی فشرده برخی از عناصری که از قاعده آفبا پیروی نمیکنند.

4s1

 Ar  3d10
29 Cu  
18 

(ب

5s1

 Kr  4d10
36 
47 Ag  

(ت

54 Xe 4f
79 Au  

(ج

5d10 6s1

14





4s1
5s1

 Ar  3d5
24 Cr  
18 

(آ

5
42 Mo  
 36 Kr 4d

(پ

74 W  
 54 Ar 4f

(ث

5d5 6s1

14

درسنامه  :37عناصر دسته  p ،sو d
 -1به عناصری که آخرین الکترون آنها در زیرالیه  sقرار میگیرد عناصر اصلی دسته  sو به عناصری که آخرین الکترون
آنها در زیرالیه  pقرار میگیرد عناصر اصلی دسته  pمیگویند.
 -2به عناصری که آخرین الکترون آنها در زیرالیه  dقرار میگیرد عناصر واسطه دسته ( dعناصر واسطه خارجی) است.
مثال :19دسته عناصر زیر را تعیین کنید.
ب) : 38 Sr

آ) : 13 Al
پ) : 28 Ni

ت)

48 Cd

(کادمیم):

درسنامه  :38الكترونهاي ظرفيت
 -1برای شــیمیدانها الکترون های ترفیت اهمیت بســیاری دارند زیرا به طور عمده این الکترون ها هســتند که خواص
شیمیایی یك عنصر را تعیین میکنند.
 -2در عناصر اصلی دسته  ،sتعداد الکترونهای  sدر بزرگترین  ،nالکترونهای ترفیت است.
 =1تعداد الکترون ترفیت

Ar4s1

19 K :

 =2تعداد الکترون ترفیت

Xe6s2

56 Ba:

 -5در عناصـر اصـلی دسته  pمجموع الکترونهای زیرالیه  pو  sدر بیرونیترین الیه الکترونی نشان دهنده الکترونهای
ترفیت (واالنس) است.
 = 3تعداد الکترون ترفیت

Ar 3d10 4s2 4p3

33 As:
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Xe 4f 14 5d10 6s2 6p2

 =4تعداد الکترون ترفیت

82 Pb:

 -4در عناصر واسطه دسته ( dعناصر واسطه بیرونی) دوره چهارم الیه ترفیت شامل زیرالیههای  4sو  5dاست پس تعداد
الکترونهای ترفیتی برابر الکترونهای قرار گرفته در  4sو  5dاست.

Ar 3d2 4s2

 =4تعداد الکترون ترفیت

22 Ti:

 =11تعداد الکترون ترفیت

Ar 3d8 4s2

28 Ni:

درسنامه  :39بررسي تناوب يا دوره
 -1جدول تناوبی شامل  1تناوب است.
 -2در تناوب اول  2عنصر اصلی و در تناوبهای دیگر  8عنصر اصلی قرار دارد.
 -5در تناوب اول  2عنصـر ،تناوب دوم و سـوم 8 ،عنصـر ،تناوب چهارم و پنجم 18 ،عنصر و در تناوب ششم و هفتم 52
عنصر قرار گرفته است.
 -4تناوب اول با اتم  Hو سایر تناوبها با فلز قلیایی شروع میشوند.
 -3تناوب اول تا هفتم به یك گاز نجیب ختم میشوند.

 -1بزرگترین ضریب الیه الکترونی در آرایش الکترونی نشان دهنده دوره (تناوب) آن میباشد.
تناوب 4

Ar 3d6 4s2

26 Fe:

تناوب 2

2s2 2p1

2

5 B: 1s

 -1با استفاده از عدد اتمی گازهای نجیب میتوان تناوب هر یك از عناصر را تعیین کرد.
تناوب در گازهاي نجيب
 2 Heتناوب 1
36 Kr

 10 Neتناوب 2
54 Xe

تناوب 4

تناوب 3

18 Ar

تناوب 5

86 Rn

تناوب 1

درسنامه  :41بررسي گروهها
 -1ستونهای عمودی را گروه یا خانواده میگویند و جدول شامل  18گروه است.
 -2گروهها را به  2دسته تقسیم میکنند:
آ) گروههای اصلی :شامل گروههای  1و  2و نیز گروههای  15تا  18است.
ب) فلزهای واسطه بیرونی :شامل گروههای  5تا  12است.
 -5گروهها را به ترتیب از چپ به راست از عدد  1تا  18شمارهگراری میکنند.

درسنامه  :41دستهبندي عناصر با توجه به نوع زيراليهها
دسته  :sگروههای  1و 2

دسته  :pگروههای  15تا 18

دسته  :dگروههای  5تا ( 12عناصر واسطه خارجی)

دسته ( fعناصر واسطه داخلی) :النتانیدها (دوره ششم) و اکتینیدها (دوره هفتم) ،که هر یك شامل  14عنصر هستند.
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درسنامه  :42روش تعيين گروه
 -1اگر عنصر از دسته  sباشد تعداد الکترونهای بیرونیترین زیرالیه  sبرابر شماره گروه است.
آ)

 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2گروه 2

20Ca

ب)

3Li

 1s2 2s1گروه 1

 -2اگر عنصـر از دسـته  pباشـد مجموع تعداد الکترونهای بیرونیترین زیرالیه  pبه اضافه  12نشان دهنده شماره گروه
است.
آ)

 1s2 2s2 2p6گروه 18

10 Ne

ب)

15 P

 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3گروه 13

 -5اگر عنصر از دسته  dباشد مجموع تعداد الکترونهای آخرین زیرالیههای  sو  dبرابر شماره گروه است.

گروه 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 12

30 Zn

(ب

گروه ( 21 SC 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 5آ

 -4در عناصـر واسـطه بیرونی دوره چهارم و پنجم مجموع رقمهای عدد اتمی برابر شماره گروه است بجز
چهارم و
عنصر

39 Y

47 Ag

در دوره پنجم .برای مثال در عنصــر

23 V

30 Zn

در دوره

مجموع رقمهای عدد اتمی برابر  3در نتیجه گروه  3اســت یا در

مجموع رقمهای عدد اتمی برابر  11در نتیجه گروه  11است.

 -3گروههای  15تا  18به دسته  pمشهورند زیرا آخرین الکترون در زیر الیه  pقرار میگیرد.

درسنامه :43محدوده اعداد اتمي عناصر دورههاي مختلف
دوره  5 :2تا 11

دوره  11 :5تا 18

دوره  33 :1تا 81

دوره  81 :1تا 118

دوره  17 :4تا 51

دوره  51 :3تا 34

درسنامه  :44محدوده اعداد اتمي عناصر واسطه خارجي
دوره  21 :4تا  51با اسکاندیم ) (21 Scشروع و به روی ) (30 Znختم میشود.
دوره  57 :3تا  48با ایتریم ) (39 Yشروع و به کادمیم ) (48 Cdختم میشود.

مثال :21در مورد عنصر زیر به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهید:
-1

47 Ag

آ) آرایش الکترونی عنصر را بنویسید.
ب) چند الکترون دارای  l  1است؟
پ) چند الکترون دارای ) (n  4 , l  2است؟
ت) چند الکترون دارای  l  0است؟
مثال :21به سؤاالت زیر در مورد دوره  4پاسخ دهید.
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آ) چند عنصر زیرالیه نیمهپر است؟
ب) در چند عنصر واسطه زیرالیه نیمهپر وجود دارد؟
پ) در چند عنصر واسطه زیرالیه  sنیمهپر است؟
ت) در چند عنصر زیرالیه  sپر است؟

مثال :22هر یك از برشهای زیر برشی از اتم یك عنصر را نشان میدهد .با توجه به آن:

آ) موقعیت هر عنصر را در جدول دورهای تعیین کنید.
ب) کدام اتم(ها) تمایلی به انجام واکنش و ترکیب شدن ندارد؟ چرا؟
پ) آرایش الکترون -نقطهای ( )2و ( )5را رسم و پیشبینی کنید هر یك از این اتمها در واکنش با فلوئور چه رفتاری دارد؟

ت) در اتم ( )4چند زیرالیه به طور کامل از الکترونها پر شده است؟ توضی دهید.

تمرین :جدول زیر را کامل کنید.
 n+lالکترون های هر

گنجایش

زیرالیه

الکترون در هر

 n+lهر زیرالیه

نماد زیرالیههای

حداکثر گنجایش

الیۀ الکترونی

الکترونی

الکترون

(عدد کوانتمی
اصلی)

زیرالیه

2s , 2p

 )1+2 (×1و ) 2+ 1(×2
 11و  1و 2

( )2+5و (  )5+1و () 5+ 1

18
4
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تستهای بخش :4
 -45کدام گزینه زیرالیهها را به ترتیب کاهش سط انرژی از چپ به راست نشان ومیدهد؟
6d 5f 5d 6p 6s 5p )1

5f 6d 6p 6s 5d 5p )2

6d 5f 6p 5d 6s 5p )5

5f 6d 6p 5d 6s 5p )4

 -44اگر عنصـر

42 A

با عنصر  Xاز گروه  11جدول تناوبی هم دوره باشد ،عنصر  Aدر کدام گروه جدول تناوبی جای دارد

و عدد اتمی عنصر  Xکدام است؟
41 ،4 )2

41 ،1 )1
82 A

 -43عنصر

41 ،1 )4

41 ،4 )5

با عنصر  ...............در جدول تناوبی هم گروه است و آخرین زیرالیه اشغال شده اتم  ................. Aاست و

یك  ..............به حساب میآید.
 ، 6p2 ، 48 Y )1نافلز

 ، 5p2 ، 50 X )2فلز

 ، 6p2 ، 50 X )4فلز

 ، 5p2 ، 48 Y )5فلز

 -41به جای حروف  c ،b ،aو  dبه ترتیب از راست به چپ کدام موارد قرار میگیرد؟
عنصر

تعداد الکترونهای موجود در بیرونیترین زیرالیه

گروه

دوره

دسته

51 Sb

-

-

B

-

80 Hg

A

d

-

-

55 Cs

-

-

-

c

12 ، s ، 3 ، 11 )1

12 ، p ، 3 ، 2 )5

12 ، p ، 3 ، 11 )2

12 ، s ، 3 ، 2 )4

 -41در چند عنصر تناوب چهارم زیرالیه  ،sنیمهپر و در چند عنصر زیرالیه  3 ،dالکترونی است؟
2 ،2 )1

5 ،5 )5

2 ، 5 )2

5 ،2 )4

 -48در چند عنصر تناوب چهارم زیرالیه  dپر و در چند عنصر واسطه تناوب چهارم قاعده آفبا رعایت نمیشود؟
 1 )1و 2

 8 )2و 5

 -47تعداد الکترونهای موجود در  l  1عنصر
2/3 )1

 1 )5و 5
82 Pb

2/4 )2

 -31اختالف تعداد الکترونهای موجود در  l  1عنصر

 8 )4و 2

چند برابر تعداد الکترونهای موجود در  l  2عنصر
1/3 )5
80 Hg

47 Ag

است؟

1/5 )4

با تعداد الکترونهای موجود در ) (n  3,l  0عنصر

49 In

کدام است؟
28 )1

21 )2

24 )5

22 )4
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 -31عناصـری که زیرالیه …………… آن ها در حال اشـغال و پر شدن است جز عناصر ……… مبسوب میشود و
این عناصر در گروههای ………… جای دارند و بیشتر آنها عناصر ………… ..اند( .تجربي داخل )99
 -d )1واسطه 5 -تا  -15فلزی

 -d )2واسطه 2 -تا  -12فلزی

 -p )5اصلی 1 -تا  -8نافلزی

 -p )4اصلی 12 -تا  -18نافلزی

 -32با توجه به آرایش الکترونی اتم عناصــر با موقعیت آنها در جدول تناوبی آرایش الکترونی الیه ترفیت عنصــری که
همگروه  51 Sbاست و در دوره چهارم جای دارد کدم است؟ (تجربي داخل )89

4s2 4p3 )2

4s2 4p5 )1

34 M

 -35کدام بیان درباره عنصر

5s2 5p3 )5

نادرست است؟

 )1عنصری اصلی است و در گروه  11جای دارد.
 )5با عنصر

19 X

 -34اگر عنصـر

5s2 5p5 )4

 )2آرایش الکترونی الیه ترفیت اتم آن  4s2 4p2است.

در یك دوره جدول تناوبی جای دارد )4 .اتم آن  11الکترون با عدد کوانتومی  l  2دارد.
32 A

با عنصر  Xاز گروه  13جدول تناوبی هم دوره باشد ،عنصر  Aدر کدام گروه جدول تناوبی جای دارد

و عدد اتمی عنصر  Xکدام است؟ (تجربي داخل )89
 )2سیزدهم55 ،

 )1سیزدهم51 ،

 )4چهاردهم55 ،

 )5چهاردهم51 ،

 -33کدام سه عنصر در زیرالیه  Pباالترین الیه اشغال شده اتم خود الکترون ندارند؟ (تجربي داخل )89
، 30 X ، 27 A )1

39 G

 -31با توجه به اینکه

، 31 Z ، 27 A )2
56 Ba

39 G

، 30 X ، 21 M )5

36 E

، 31 Z ، 21 M )4

36 E

در دوره شـشم و گروه  2جدول دورهای قرار دارد ،عدد اتمی نخستین عنصر دسته  pدوره

ششم کدام است؟ (تجربي نظام قديم داخل )89
82 )1

81 )2

81 )5

17 )4

 -31اگر عنصر  Eاز گروه  13با عنصر  Gکه عدد اتمی آن برابر  54است همدوره باشد عدد اتمی عنصر  Eکدام است و در
بیرونیترین زیرالیه الکترونی آن چند الکترون وجود دارد؟ (رياضي داخل )89
5-55 )1

5-53 )2

3-55 )5

3-53 )4

 -38با توجه به ارتباط عدد اتمی عناصر با موقعیت آنها در جدول تناوبی کدام عنصر یك عنصر اصلی است؟
)1

28 X

)2

29 A

)5

31 D

)4

39 M

(رياضي داخل )89
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 -37اگر شــمار الکترونهای زیرالیه  4sاتم عنصــر  Aدو برابر شــمار الکترونهای این زیرالیه در اتم عنصــر  Bو شــمار
الکترونهای زیرالیه  5dاتم آن برابر نصـف شـمار الکترونهای این زیر الیه در اتم  Bباشـد  Aو  Bبه ترتیب از راست به
چپ کدام دو عنصر در دوره چهارم جدول تناوبیاند؟ (رياضي داخل )89
، 24 Cr )1

29 Cu

 -11عنصر

52 A

، 25 Mn )2

29 Cu

، 24 Cr )5

30 Zn

، 25 Mn )4

30 Zn

با عنصر  ................در جدول تناوبی هم گروه است و آخرین زیرالیه اشغال شده اتم آن  ...................است

و یك  ...............به حساب میآید( .رياضي داخل )89
 ، 4p4 ، 34 X )1شبه فلز

 ، 4p2 ، 32 Y )2نافلز

 ، 5p4 ، 34 X )5شبه فلز

 ، 5p4 ، 32 Y )4نافلز

 -11گازهای نجیب در کدام گروه جدول تناوبی عنصــرها جای دارند و تفاوت عدد اتمی گاز نجیب دورۀ اول و دورۀ ســوم
کدام است؟ (گزینهها را از راست به چپ بخوانید( ).رياضي داخل )89
18 ،11 )2

11 ،11 )1

11 ،18 )5

11 ،18 )4

 -12عنصـری که آخرین الیه الکترونی اشغال شدۀ اتم آن  4s2 4p3است ،در کدام گروه و کدام دورۀ جدول تناوبی جای
دارد؟ (رياضي داخل )89
 ،15 )1چهارم

 ،15 )2پنجم

 ،13 )5چهارم

 ،13 )4سوم

 -15آرایش الکترونی الیه آخر اتم کدام عنصر مشابه با آرایش الکترونی الیه ترفیت اتم

19 K

است؟ (رياضي نظام جديد

و قديم داخل )89
)1

29 A

)2

21 D

)5

27 X

)4

31 Z

 -14اگر اتم عنصـری دارای  11الکترون با عدد کوانتومی  l  1باشـدآخرین زیرالیه اشـغال شده اتم آن دارای ..............
الکترون است و این عنصر در دوره  .............و گروه  ...............جدول تناوبی جای دارد؟ (تجربي خارج )89
 -3 )1چهارم11 -

 -3 )2پنجم14 -

 -1 )5پنجم14 -

 -1 )4چهارم11 -

 -13عنصــری کـه در دوره چهارم و گروه  11جدول تناوبی جای دارد ،به ترتیب از راســت به چپ ،چند الکترون با عدد
کوانتومی  l  1دارد و چند الکترون در آخرین زیرالیهی اشغال شده آن جای دارد؟ (تجربي خارج )89
5 ، 15 )1

3 ،13 )2

5 ،11 )5

3 ،11 )4

 -11کدام عنصر در جدول تناوبی با نیکل ) (28 Niهمگروه است؟ (تجربي خارج )89
)1

42 Mo

)2

46 Pd

)5

48 Cd

)4

56 Ba
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 -11فلزهـای واســطـه در هر دوره از جـدول تناوبی در کدام گروهها جای دارند و کوچکترین عدد اتمی ممکن برای این
فلزات کدام است؟ (تجربي خارج )89
 5 )1تا 21 ،12

 5 )5تا 22 ،12

 2 )2تا 21 ،12

 2 )4تا 22 ،12

 -18با توجه به این که عدد اتمی کلسیم برابر  21است عدد اتمی عنصر اصلی هم دوره بعد از آن کدام است؟
28 )1

51 )5

51 )2

(رياضي خارج )89

52 )4

 -17آرایش الکترونی کدام اتم نادرست است اما شماره دوره و گروه آن در جدول تناوبی درست بیان شده است؟
(رياضي خارج )89

 - 24 Cr: 18 Ar  3d5 4s1 )1چهارم1 -
 - 53 I: 36 Kr  4d10 5s2 5p3 )5پنجم11 -
 -11در میان چهار عنصـر  31Y ، 19 X ، 13 Aو

 - 47 Ag: 36 Kr  4d10 5s1 )2پنجم11 -
 - 32 Ge: 18 Ar  3d10 4s2 4p3 )4چهارم11 -
36 D

کدام دو عنصر به ترتیب در یك دوره و کدام دو عنصر در یك گروه

قرار دارند؟ (رياضي خارج )89
 A )1و  Y Dو D

 A )2و  Y  Xو D

 X )5و  A Yو D

 X )4و  A Dو Y

 -11عنصر واسطهای که شمار الکترونهای زیرالیه  5dو  4sدر اتم آن برابر است در کدام گروه جای دارد؟
5 )2

12 )1

1 )4

4 )5

 -12در اتم کدام عنصـر (به ترتیب از راست به چپ) ،شمار الکترونهای زیرالیههای  5dو  5pبرابر و در اتم کدام عنصر،
شمار الکترونهای زیر الیۀ  5dبا شمار الکترونهای زیرالیۀ  4sبرابر است؟ (رياضي خارج )89
)1

26 Fe

و

22 Ti

)2

26 Fe

و

24 Cr

)5

24 Cr

و

25 Mn

)4

24 Cr

و

22 Ti

 -15جدول تناوبی عنصرها (به ترتیب از راست به چپ) دارای چند دوره و چند گروه است؟ (رياضي خارج )89
11 ،1 )1

18 ،1 )2

11 ،8 )5

18 ،8 )4

 -14کدام موارد از مطالب زیر درستاند؟ (رياضي نظام قديم و جديد خارج )89
آ) سومین الیه الکترونی اتم ،زیرالیههای  5p ،5sو  5dرا دربردارد.
ب) ترتیب پر شدن زیرالیهها تنها به عدد کوانتومی اصلی ) (nوابسته است.
پ) در سومین دوره جدول دورهای 18 ،عنصر جای دارند که از میان آنها دو عنصر گازیاند.
ت) در اتم عناصر دوره سوم جدول دورهای زیرالیههای  5p ،5sاز الکترون پر میشوند.
 )1آ ،ت

 )2ب ،پ

 )5آ ،پ ،ت

 )4آ ،ب ،ت
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بخش  :5صفحات  34تا  42كتاب درسي
ساختار اتم و رفتار آن -تبديل اتم به يون -آرايش الكتروني يونها -تبديل اتم به مولكول
درسنامه :45ساختار اتم و رفتار آن
 -1گازهای نجیب در طبیعت به شکل تك اتمی یافت میشوند.
 -2گازهای نجیب واکنشناپریر بوده و یا واکنشپریری بسیار کمی دارند ،از اینرو پایدارند.
 -5هشتتایی شدن الیه ترفیت (اوکتت)و دستیابی به آرایش گاز نجیب مبنای میزان واکنشپریری اتمهاست.
 -4در الیه ترفیت گازهای نجیب ،هشت الکترون وجود دارد به جز هلیم که تنها در الیه الکترونی خود دو الکترون دارد.
 -3اگر الیـه ترفیت اتمی هشــتتایی باشــد آن اتم واکنشپریری چندانی ندارد .به دیگر ســخن اگر الیه ترفیت اتمی
هشــتتـایی نباشــد یعنی در زیرالیههای  sو  pبیرونی ترین الیه الکترونی خود کمتر از هشــت الکترون باشــد آن اتم
واکنشپـریر اســت .برای مثال واکنشپریری

13 Al

از

11 Na

کمتر اســت زیرا در الیه ترفیت  5 ،Alالکترون و در الیه

ترفیت  1 ،Naالکترون وجود دارد.

درسنامه  :46آرايش الكترون -نقطهاي
 -1لوویس برای توضـی و پیشبینی رفتار اتمها آرایشی به نام الکترون -نقطهای ارائه کرد که در آن الکترونهای ترفیت

هر اتم ،پیرامون نماد شیمیایی آن با نقطه نمایش داده میشود برای نمونه ،آرایش الکترون -نقطهای سدیم به صورت Na0
است.
 -2نقطهگراری را از یك سمت مثالً سمت راست آغاز کرده و نقطههای بعدی در زیر ،سمت چپ و باالی آن قرار دارد.
 -5الکترون پنج و پس از آن را باید طوری پیرامون نماد شیمیایی عنصر قرار داد که هر نقطه به صورت جفت نقطه درآید.
10 Ne

9F

8O

7N

6C

5B

4 Be

3 Li

18 Ar

17 Cl

16 S

15 P

14 Si

13 Al

12 Mg

11 Na

عنصر
آرایش الکترونی فشرده
تعداد الکترونهای ترفیت
آرایش الکترون -نقطهای
عنصر
آرایش الکترونی فشرده
تعداد الکترونهای ترفیت
آرایش الکترون -نقطهای
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 -4آرایش الکترون -نقطهای اتم عناصــر یك گروه مشــابه یکدیگر اســت زیرا الکترونهای ترفیت برابری دارند بنابراین
شمار نقطههای پیرامون نماد شیمیایی آنها یکسان است.
 -3برای گروههای  1و  2شمار الکترونهای ترفیت یا نقطههای پیرامون نماد به ترتیب برابر  1و  2است.
 -1برای گروههای  15تا  ،18تعداد الکترونهای ترفیت رقم یکان گروه است.

درسنامه  :47آرايش الكترون -نقطهاي
 -1از دست دادن یا گرفتن الکترون نشانهای از رفتار شیمیایی اتم است که به تعداد الکترونهای ترفیت آن بستگی دارد.
 -2اتمها میتوانند با دادن الکترون ،گرفتن الکترون و نیز به اشــتراك گراشــتن آن به آرایش یك گاز نجیب برســند و
پایدارتر شوند.
 -5هرگاه اتم های سدیم و کلر کنار یکدیگر قرار گیرند ،اتم سدیم با از دست دادن یك الکترون به یون سدیم و اتم کلر با
گرفتن یك الکترون به یون کلرید تبدیل و در این واکنش سدیم کلرید (نمك خوراکی) تولید میشود.
 -4سدیم فلز است و اتم آن با از دست دادن یك الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب پیش از خود (نئون) و کلر نافلز است
و اتم آن با گرفتن الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب همدوره خود (آرگون) میرسد.

درسنامه  :48مقايسه آرايش الكترون -نقطهاي اتمها با گاز نجيب

 -1انتظار میرود اتمهای عناصر گروههای  2 ،1و  15با از دست دادن الکترون به کاتیون تبدیل شوند و به آرایش گاز نجیب
دوره قبل از خود برسند.
 -2انتظار میرود اتمهای عناصـر گروههای  11 ،13و  11با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل شوند و به آرایش الکترونی گاز
نجیب همدوره خود برسند.
 -5انتظار میرود عناصــر گروه  14تعداد  4الکترون به دســت آورند یا  4الکترون از دســت بدهند تا به آرایش گاز نجیب
برسند.
 -4بررسیها نشان میدهد که اغلب این اتمها در طبیعت به صورت ترکیبهای گوناگون یافت میشود.
 -3براساس یافتههای پژوهشی و دادههای تجربی میتوان به نتایج زیر دست یافت:
آ) تعداد الکترونهای ترفیت اتمی کمتر یا برابر با سـه باشـد آن اتم در شـرایط مناسب تمایل دارد که همه الکترونهای
ترفیت خود را از دست بدهند و به کاتیون تبدیل شوند.
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ب) فلزهای قلیایی (گروه  )1و قلیایی خاکی (گروه  )2در شرایط مناسب به ترتیب با از دست دادن  1و  2الکترون به آرایش
الکترونی گاز نجیب دوره قبل خود میرسند.
پ) نافلزهای گروه  13با به دسـت آوردن سـه الکترون آنیونی با بار  ،5-نافلزهای گروه  11با به دست آوردن دو الکترون،
آنیونی با بار  2-و نافلزهای گروه  11با به دســت آوردن یك الکترون آنیونی با بار  1-تولید میکنند و به آرایش الکترونی
هشتتایی گاز نجیب همدوره خود میرسند.
مثال :23تعیین کنید هر عنصر زیر به کدام یون تبدیل میشود و آرایش الکترونی آن مشابه کدام گاز نجیب میشود؟
آ)

37 Rb

ب)

21 Sc

پ)

33 As

ت)

16 S

تشکیل پیوند یونی در سدیم کلرید:
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درسنامه  :49تشکیل پیوند یونی در CaO
 -1اتم اکسیژن برای رسیدن به آرایش گاز نجیب پس از خود باید دو الکترون بگیرد.
 -2اتم کلسیم باید دو الکترون ترفیت خود را از دست بدهد تا به آرایش پایدار گاز نجیب پیش از خود برسد.
 -5هنگام قرار گرفتن این دو اتم در کنار هم و در شـرایط مناسـب ،با یکدیگر واکنش میدهند و با داد و ستد الکترون به
یونهای  Ca2و  O2تبدیل می شوند.
 -4میان یونهای تولید شـده به دلیل وجود بارهای الکتریکی ناهمنام نیروی جاذبه بسـیار قوی برقرار میشود که پیوند
یونی نام دارد.

 -3ترکیب حاصل از این واکنش کلسیم اکسید نام دارد و آن را با فرمول شیمیایی  CaOنشان میدهند.
 -1نسبت کاتیون به آنیون و برعکس  1به  1است.
 -1ترکیبهایی مانند کلسیم اکسید که ذرههای سازنده آنها یون است ترکیب یونی نام دارند.
 -8چگونگی انتقال الکترون در CaO

درسنامه  :51تشكيل پيوند يوني در Na2S
 -1کاتیون یا آنیونی که تنها از یك اتم تشکیل شده است یون تك اتمی میباشد مانند یونهای  Naو . S2

 -2ترکیبهای یونی دوتایی تنها از دو عنصر تشکیل شده است مانند . CaCl2
 -5ترکیب یونی شـامل تعداد بسیار زیادی یون با آرایشی منظم است که در ساختار آنها مولکولی وجود ندارد؛ از اینرو
برای آنها واژه مولکول را به کار نمیبرند.
 -4هر ترکیب یونی از لباظ بار الکتریکی خنثی است زیرا مجموع بار الکتریکی کاتیونها با مجموع بار الکتریکی آنیونها
برابر است .از این ویژگی میتوان برای نوشتن فرمول شیمیایی ترکیبهای یونی دوتایی بهره برد.
 -3در  Na2Sهر اتم ســدیم در الیه ترفیت خود تك الکترون دارد که با از دســت دادن الکترون به یون  Naتبدیل
میشود.
 -1اتم گوگرد با گرفتن  2الکترون از دو اتم سدیم به یون سولفید )  (S2تبدیل میشود.
 -1از کنار هم قرار گرفتن دو یون سدیم و سولفید ترکیب یونی دوتایی  Na2Sتشکیل میشود.
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 -8نسبت کاتیون به آنیون در سدیم سولفید  2به  1است.
 -7سدیم با از دست دادن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود (نئون) و گوگرد با به دست آوردن  2الکترون
به آرایش الکترونی گاز نجیب همدوره خود (آرگون) میرسد.

درسنامه  :51چگونگي تشكيل آلومينيم اكسيد

 -1در  Al2O3هر اتم آلومینیم در الیـه ترفیت خود  5تك الکترون دارد که با از دســت دادن الکترونها به یون Al3

تبدیل میشود.
 -2اتم اکسیژن با گرفتن  2الکترون از اتم آلومینیم به یون اکسید )  (O2تبدیل میشود.
 2 -5اتم  Alدر مجموع  1الکترون از دست میدهند و  5اتم اکسیژن در مجموع  1الکترون دریافت میکنند.
 -4مجموع بار الکتریکی کاتیونها ( 1بار مثبت) با مجموع بار الکتریکی آنیونها ( 1بار منفی) برابر است.
 -3از کنار هم قرار گرفتن یون  Al3و یون  O2ترکیب یونی دوتایی  Al2O3تشکیل میشود.
 -1نسبت کاتیون به آنیون در آلومینیم اکسید  2به  5است.
 -1آلومینیم با از دسـت دادن  5الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود (نئون) و اکسیژن با به دست آوردن 2
الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب همدوره خود (نئون) میرسد.

درسنامه :52فرمولنويسي تركيبات يوني
 -1نماد کاتیون را سمت چپ و نماد آنیون را سمت راست مینویسیم.
 -2مقدار قدرمطلق بار آنیون و مقدار بار کاتیون را به عنوان ترفیت آنها در نظر میگیریم.
 -5ترفیت آنیون را به عنوان زیروند کاتیون و ترفیت کاتیون را به عنوان زیروند آنیون در نظر میگیریم.
 -4اگر زیروندها قابل ساده شدن باشند به سادهترین عدد صبی ساده میکنیم:
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درسنامه :53نام آنيونها و كاتيونها
 -1برای نامیدن آنیون تك اتمی با به کار بردن کلمه یون پیش از نام عنصر به انتهای نام نافلز (یا ریشه نام آن) پسوند (-
ید) را اضافه میکنیم ،مانند یون فلوئورید ) . (F 
 -2آنیونها
گروه ( F  :11فلوئورید)( Cl  ،کلرید)( Br  ،برمید) و ( I یدید)
گروه ( O2 :11اکسید)( S2 ،سولفید)
گروه ( N3 :13نیترید) و ( P3فسفید)
هیدروژن  2نوع یون تشکیل میدهد( H  :هیدرید) و ( Hهیدروژن)
 -5کاتیونهای گروههای اصلی
فلزهای قلیایی( Li :لیتیم)( Na ،سدیم)( K  ،پتاسیم)( Rb ،روبیدیم) و ( Csسزیم)
فلزهای قلیایی خاکی( Mg2 :منیزیم)( Ca2 ،کلسیم)( Sr 2 ،استرانسیم) و ( Ba2باریم) و گروه ( Al3 :15آلومینیم)

درسنامه  :54نامگذاري تركيبهاي يوني
ابتدا نام کاتیون و سپس نام آنیون را ذکر میکنیم.

سدیم برمید

(کاتیون  Na و آنیون ) Br  

NaBr

مثال :24فرمول شیمیایی و یا نام هر ترکیب را بنویسید.

نام

فرمول شیمیایی

نام

لیتیم برمید

فرمول شیمیایی

نام

MgBr2

Na2O

پتاسیم فسفید

لیتیم فسفید

BaO
کلسیم نیترید
BaI2

MgO
Na3P

کلسیم

پتاسیم نیترید

لیتیم کلرید

فلوئورید
MgCl2

Nai

پتاسیم اکسید

لیتیم اکسید

Ba3P2

کلسیم اکسید
Mg3N2

NaF

پتاسیم برمید

فرمول شیمیایی

BaBr2

کلسیم یدید
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درسنامه  :55آرايش االكتروني يونها
 -1برای رســم آرایش الکترونی یونهای مثبت می بایســت به تعداد بار مثبت از الیه ترفیت اتم در حالت خنثی الکترون
جدا نمود و در یونهای منفی میبایست به تعداد بار منفی به الیه اتم در حالت خنثی الکترون اضافه نمود.
 -2در عناصر واسطه به هنگام جدا شدن الکترون ،ابتدا از زیرالیه  nsو سپس از زیرالیه  ، (n 1) dالکترون برمیداریم.

4s2  Mn2 18 Ar  3d5

 Ar  3d5
25 Mn 
18 

مثال :25آرایش الکترونی یونهای زیر را رسم کنید.
( 20 Ca2ب
3



24 Cr

(ت

47 Ag

(ج



3

19 K

(آ

26 Fe

(پ


29 Cu

(ث

درسنامه  :56رسم آرايش الكتروني اتم خنثي با استفاده از آرايش الكتروني يون مثبت
در این حالت زیرالیه موجود پس از آخرین زیرالیه یون مثبت را نوشته سپس به تعداد بار مثبت و به ترتیب افزایش سط
انرژی ،الکترون در زیرالیهها قرار میدهیم.
مثال :26آرایش الکترونی یون  Xبه  2p6ختم میشود .آرایش الکترونی اتم  Xرا بنویسید و عدد اتمی آن را تعیین کنید.
مثال :27آرایش الکترونی یون  A3به  3p6ختم میشود .آخرین الکترون عنصر  Aدر کدام زیرالیه قرار میگیرد؟
5p )2

5d )1

4p )5

4s )4

مثال :28آرایش الکترونی یون  X3به  3d3ختم میشود .تعداد الکترونهای موجود در  l  2کدام است؟
1 )2

1 )1

3 )5

4 )4

درسنامه  :57روش رسم آرايش الكتروني اتم خنثي با استفاده از آرايش الكتروني يون منفي
در این حالت میبایست به تعداد بار منفی از آخرین زیرالیه یون منفی الکترون جدا نمود.
مثال :29آرایش الکترونی یون  Xبه  3p6ختم میشــود .آرایش الکترونی اتم  Xرا بنویســید و عدد اتمی آن را تعیین
کنید.

مثاال :31در یون
79 Au

2

48 Cd

تعـداد الکترونهـای دارای  l  0این ذره چند برابر تعداد الکترونهای دارای  l  2عنصــر

است؟
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درسنامه  :58تبديل اتم به مولكول
 -1همه اتمها هنگام ترکیب با یکدیگر الکترون داد و ستد نمیکنند.
 -2بسیاری از ترکیبهای شیمیایی در ساختار خود هیچ یونی ندارند و ذرههای سازنده آنها مولکولها هستند.
 -5اتم نافلز در شـرایط مناسـب تك الکترونهای خود را با اتم دیگر به اشتراك میگرارد و پیوند اشتراکی (کوواالنسی)
تشکیل میشود.

 -4الکترونهای اشــتراکی در پیوند کوواالنســی تبت تأبیر جاذبه هســتههای دو اتم قرار گرفته و باعث پیوند بین دو اتم
میشوند.
 -3کلر در الیه آخر خود دارای  1الکترون است و آرایش هشتتایی (اوکتت) ندارد.
 -1کلر برای رســیدن به آرایش هشــتتایی گاز نجیب با اتم کلر دیگر یك الکترون به اشــتراك میگرارد و هر دو اتم به
آرایش گاز نجیب آرگون میرسند.

-1کلر خاصیت رنگبری و گندزدایی دارد.
 -8به مواد شیمیایی مانند  Cl 2که در ساختار خود مولکول دارند مواد مولکولی میگویند.

 -7به فرمول شیمیایی که افزون بر نوع عناصر سازنده شمار اتمهای هر عنصر را نشان میدهد فرمول مولکولی میگویند.
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درسنامه  :59چگونگي تشكيل مولكول دو اتمي اكسيژن و مولكول سه اتمي آب

درسنامه  :61مولكول از اتم پايدارتر است زيرا:
 -1اتمها مبتوای انرژی بیشـتری نسـبت به مولکولها دارند ،پس ناپایدارند و با از دسـت دادن انرژی و تشکیل مولکول
پایدار میشوند.
 -2اتمها با تشکیل مولکول به آرایش الکترونی گاز نجیب میرسند.
 -5یك الکترون در اتم تبت تابیر جاذبه یك هسته در صورتی که در مولکول تبت تأبیر جاذبه دو هسته قرار دارد.

درسنامه  :61آرايش الكترون -نقطهاي و مدل فضا پركن برخي مولكولها
نام مولکول

فرمول

آرایش الکترون -نقطهای

هیدروژن کلرید

HCl




آمونیاك

NH3

متان

CH4

مدل فضا پرکن



H
H C H
H
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تمرین های تکمیلی
-1اتم عنصری در الیۀ چهارم خود یك الکترون دارد ،کدام یك از اعداد زیرمیتواند تعداد الکترونهای الیۀ سوم آن را
به درستی نشان دهد؟ ( 25یا  ) 17با رسم آرایش الکترونی ،دلیل انتخاب خود را شرح دهید.

-2با توجه به آرایشهای داده شده ،به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

B :  Ar  3d 104s 24p 2

A : Ar 3d 2 4s 2

D : Ne3s 2 3 p 2

C : Kr  4d 105s 2 5p 6

F : Rn5 f 6 7s 2

E : Xe6s1

آ) کدام عناصر خواص شیمیایی مشابه دارند؟ چرا؟
ب) شماره گروه عنصر  Eچیست؟
-5عنصری از دورۀ چهارم که آخرین الکترون آن در  l=1قرار می گیرد و تعداد الکترونهای الیۀ ترفیت آن برابر با 3
است:
آ) آرایش الکترونی آن را رسم کنید.
ب)در اتم آن عنصر چند زیرالیه با  l =0از الکترون اشغال شده است؟

-4آرایش الکترونی کروم  24Crرا رسم کنید و با توجه به آن به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
آ) چند زیرالیه از الکترون اشغال شده است؟
ب) چند زیرالیه از الکترون کامالً پر شده است؟

-3آرایش الکترونی الیه ترفیت  Aبرابر با  4s2 4p5و الیهی ترفیت  Bبرابر  5s2است .اتم  Cبا اتم  Aدر یك گروه و با
اتم  Bدر یك تناوب از جدول تناوبی قرار دارند.
آ) آرایش الکترونی  Cرا بنویسید.
ب) عدد اتمی  Cرا به دست آورید.

-1در یون  64 X2+با آرایش الکترونی  ] Ar] 3d9تفاوت شـمار نوترون و الکترون را حساب کنید .الکترونهای ترفیت
چندتاست؟
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-1آرایش الکترونی  51 Gaرا به صورت گسترده بنویسید و به سواالت زیر پاسخ دهید:
آ) چند الکترون در این عنصر با  l = 1دارد؟
ب) چند الکترون در  n = 2در این عنصر وجود دارد؟
پ) چند زیرالیه از الکترون پر شده است؟
ت) الیه ترفیت این عنصر شامل کدام زیرالیهها است؟

-8اتم  Xدارای  1الکترون در الیه ترفیت خود می باشد اگر آخرین الکترون این اتم با اعداد کوانتومی زیر باشدn:
= 3 , L=1
آ)آرایش الکترونی نوشتاری اتم  Xرا بنویسید.
ب ) آرایش یون پایدار آن به کدام گاز نجیب میرسد؟ نام گاز نجیب را بنویسید.
پ) اگر اتم  Xدر پیوند با اتم کلسیم ( ) 21Caشرکت کند ،فرمول شیمیایی ترکیب حاصل را بنویسید.

-7آ) عنصر  xبا سدیم ترکیب یونی  Na3Xرا ایجاد میکند عنصر  Xبه کدام گروه از جدول تناوبی تعلق دارد( .برای
پاسخ خود دلیل بنویسید)
ب) کدامیك از ترکیب های زیر یونی است ؟ چرا ؟)CH4

) N2O , CU2O ,

-11آرایش الکترونی عنصر  Aبه صورت  ]Ne[3S2 3P3و عنصر  Bبه صورت ]Ar[ 4S2است فرمول شیمیایی ترکیب
حاصل از این دو عنصر را بنویسید.

-11دو ترکیب 𝟑𝐅𝐍 و 𝟒𝐥𝐜𝐢𝐒 را در نظر بگیرید و به سواالت پاسخ دهید:
آ) آرایش الکترون نقطهای را برای ترکیب 𝟑𝐅𝐍 رسم کنید.
ب) در ترکیب 𝟒𝐥𝐜𝐢𝐒 ،شمار کل جفت الکترونهای ناپیوندی را بنویسید.
-12هر یك از معادلههای زیر تشکیل چه نوع پیوندی را نشان میدهد؟ آنها را کامل کنید.
آ)
ب)

N

N

......

پ)
2

Mg O2

+ N

Na + ......

Na Cl
......

ت)

......

N

+ C + O

O

...... + O
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-15در بین اتمهای زیر فرمول یك ترکیب مولکولی و  4ترکیب یونی ممکن را بنویسید, 12Mg .

16S

,

17Cl

,

19K

-14کربن دی سولفید ) ، (CS2مایعی شفاف به رنگ زرد روشن میباشد ،که به مقیاس وسیعی در صنعت برای تهیهی
فیبرهای ابریشمی مصنوعی بکار میرود.
آ) پیوند بین کربن و گوگرد در ترکیب کربن دی سولفید از چه نوعی است؟ چرا؟

12C

,

16S

ب) آیا به کار بردن واژه مولکول برای ترکیب کربندیسولفید صبی است؟ چرا؟
پ) آرایش الکترون – نقطهای را برای ترکیب کربن دی سولفید رسم نمایید

-13با توجه به فرمول ساختاری مولکول مقابل پاسخ دهید:
الف) از بین اتمهای (  )7N - 35Br - 14Si - 8O - 16Sدو اتم را بیابید که با الگویی
مطابق شکل مولکول داده شده با هم ترکیب شوند .دلیل انتخاب خود را توضی دهید.
ب) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل را بنویسید.

-11با توجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهید:
الف) در قسمت  Aچند کاتیون و چند آنیون وجود دارد؟ بار آنیون و بار کاتیونها را تعیین نمایید.
ب) نماد شیمیایی ترکیب  Bرابنویسید.
پ) اتمی با عدد اتمی  11همگروه با کدام ذرهی  Xیا  Mمی باشد؟ چرا؟
ت) اگر بدانیم ذرهی  Mبه دستهی  pتعلق دارد ،آرایش الکترونی الیهی آخر آن را نوشته و شماره گروه آن را تعیین
کنید.
-11با توجه به جدول داده شده به سواالت پاسخ دهید:
F

E

D

C

B

A

عنصر

3P3

2P4

3P4

2P2

1S1

2P3

آرایش آخرین زیرالیه

الف)مدل الکترون نقطهای اتم  Eرا بنویسید.
ب) فرمول شیمیایی حاصل از ترکیب  Bبا  Fرا بنویسید.
پ)نماد شیمیایی یون پایدار  Dرا بنویسید.
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ت) عنصر  Cفلز است یا نافلز ؟
-18تعیین کنید در کدام یك از ترکیبهای زیر آنیون و کاتیون به آرایش هشتایی رسیده است ؟ (با ذکر دلیل ) (  11 Naو
 7fو Cl

11

و ) 21 Fe
NaF

FeCl2

-17با توجه به شکل به پرسشها پاسخ دهید:
آ) Xو  Yبه کدام گروه تعلق دارد؟
ب) ترکیب  X2Yچه نوع ترکیبی است(مولکولی یا یونی)؟چرا؟

-21با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهید:
آ)شکل زیر چه نوع پیوندی را بین اتم های لیتیم  Liو فلوئور  Fنشان میدهد؟
ب) هر یك از اتمهای  Liو  Fپس از تشکیل
پیونـد به آرایش الکترونی کدام گاز نجیب
می رسند؟ ()2He ،11Ne ،18 Ar

-21اگر آرایش الکترونی اتم  Yبه صورت 4s 2 4p 4
داد (برای انتخاب خود دلیل بنویسید ))Al3+

و

باشد در ترکیب یونی  X 2Y 3به جای  Xکدام کاتیون را میتوان قرار

 Mg2+و ) Na+

-22با توجه به جدول زیر به پرسشهای مطرح شده پاسخ دهید:
آ-اتم های  Aو Xتشکیل چه پیوندی را میدهند؟
ب-فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از اتم های Bو  Nرا بنویسید؟
پ-ساختار یون پایدار اتمی که با اتم  Mهم گروه و با اتم  Cهم ردیف باشد را بنویسید.
ت)اتم  Eبا هیدروژن ترکیب شده طریقه تشکیل آن را با رسم آرایش الکترونی توضی دهید.
1

18
2

15 14 13 11 11
E M N
X Y

A
C

D
عناصر واسطه

B
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-25شکل تشکیل پیوند یونی بین اتم های آلومینیم ( )15Alو فلوئور ( )7Fرا نشان می دهد.
آ) با توجه به شکل نماد لوویس اتم های
آلومینیم و فلوئور را بنویسید.

F

ب) درون هر یك از کروشه ها نماد
لوویس را برای یون های آلومینیم و

F

فلوئورید رسم کنید.

F

پ) فرمول شیمیای ترکیب یونی حاصل را
بنویسید.

-24با توجه به داده های جدول زیر :
الف ) جرم اتمی میانگین  Aرا بدست آورید .

ب ) جرم مولکولی ترکیب  A2X3را تعیین کنید  ( .عدد جرمی را برابر جرم اتمی در نظر بگیرید و جرم اتمی میانگین اتم
 51/1 amu ، Xمی باشد ) .

-23عدد جرمی اتم عنصر x

121

از رابطه ی  A = 2z + 21پیروی می کند.

آ) عدد اتمی این عنصر را به دست آورید.
ب) تعداد نوترون های موجود در هسته این اتم را حساب کنید.
پ) یون پایدار این عنصر چند الکترون دارد؟ چرا؟
 -21با توجه به رابطه ای که میان عدد کوانتومی اصلی و عدد کوانتومی فرعی وجود دارد ،کدام مجموعه عددهای
کوانتومی مجاز نمی باشد؟ برای انتخاب خود دلیل مناسب بنویسید.
II) n= 5, L=2

I) n= 2 , L=2

-21اگر جرم  5/11×1125مولکول از اکسیدی به فرمول 𝐦𝐎𝐍 برابر  25گرم باشد  m ،را بدست بیاورید.
( 𝐥𝐨𝐦 𝐎 = 𝟏𝟔𝐠/و 𝟒𝟏 = 𝐍(
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تستهاي بخش :5
 A2 -13در آخرین زیرالیه انرژی خود به  4p6ختم میشود .آرایش  Aدر زیرالیه بیرونی کدام است؟

5s2 )2

4p5 )1

5s1 )5

4p4 )4

 -11آرایش الکترونی یون  x3به  4d3ختم میشود .مجموع الکترونهای موجود در  l  2عنصر  xکدام است؟
11 )2

14 )1

11 )4

13 )5

 -11عنصـر  Aبا عدد اتمی  51به احتمال زیاد با عنصر  Xبا عدد اتمی  ..............واکنش داده و ترکیب  ..............با فرمول
 .............تشکیل میدهد.

 -53 )1کوواالنسیA2 X -

 -53 )2یونیAX2 -

 -11 )4یونیA2 X -

 -11 )5کوواالنسیAX2 -

 -18تعداد الکترونهای الیۀ سوم کدام یون از سه برابر تعداد الکترونهای الیۀ چهارم عنصری با عدد اتمی  ،52سه واحد
بیشتر است؟
)1

3

27 Co

)2

2

29 Cu

)5

2

30 Zn

)4

3

28 Ni

 -17اگر در یون تك اتمی  ، 75 M3اختالف نوترونها و الکترونها برابر  12باشد در بیرونیترین زیرالیه  Mچند الکترون
وجود دارد؟
3 )2

5 )1

4 )4

1 )5

 -81اگر تفاوت شــمار الکترونها و نوترونها در یون تك اتمی M2

207

برابر  43باشــد عنصــر  Mدر کدام دوره و گروه

جدول تناوبی قرار دارد؟ (تجربي داخل )89
 )2ششم14 -

 )1پنجم15 -

 )4ششم11 -

 )5پنجم13 -

 -81اتم عنصـر واسـطهای میتواند کاتیونی پایدار با آرایش الکترونی هشـت تایی در الیه آخر پر شده خود تشکیل دهد
کدام عدد اتمی را میتوان به این عنصر نسبت داد؟ (تجربي داخل )89
21 )2

21 )1

28 )4

27 )5

 -82کدام سه گونه آرایش الکترونی یکسانی دارند؟ (تجربي داخل )89
، 54 Xe ، 53 I  )1


55 Cs

، 19 K  ، 11 Na )5


37 Rb

، 15 P3 ، 16 S2 )2

4

14 Si

، 28 Ni 2 ، 29 Cu )4

3

27 Co
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 -85عنصــر  Aبا عدد اتمی  58به احتمال زیاد با عنصــر  Xبا عدد اتمی  .............واکنش داده و ترکیب  ..............با فرمول
 ...............تشکیل میدهد( .تجربي داخل )89

 -53 )1کوواالنسیA2 X -

 -53 )2یونیAX2 -

 -11 )5کوواالنسیAX2 -

 -84اگر تفاوت عدد اتمی و شمار نوترونهای اتم عنصر A

80

 -11 )4یونیA2 X -

برابر  11باشد کدام بیان درباره این عنصر درست است؟

 )1عنصری گازی از گروه  VIIAاست.

(رياضي داخل )98

 )2آرایش الکترونی الیه ترفیت اتم آن  4s2 4p4است
 )5با فلزهای قلیایی ) (Mترکیبهای یونی با فرمول عمومی  MAتشکیل میدهد.
 )4عنصری اصلی از گروه  13جدول تناوبی است.
 -83آرایش الکترونی کاتیون در  CoCl3کدام است؟ (کبالت دوره چهارم و گروه  7جدول تناوبی قرار دارد).

Ar3d6 )2

Ar3d7 )1

( Ar4s2 4p5 )4رياضي داخل)89

Ar4s2 4p3 )5

 -81در کدام گزینه آرایش الکترونی کاتیون و آنیون در هر دو ترکیب مشــابه آرایش الکترونی اتم گاز نجیب دورۀ ســوم
جـدول تنـاوبی اســت؟ (عدد اتمی ســدیم ،منیزیم ،گوگرد ،کلر ،کلســیم و برم به ترتیب برابر  21 ،11 ،11 ،12 ،11و 53
است().تجربي خارج )89

 Na2S )1و CaBr2

 K 2S )2و CaCl2

 Na2S )5و MgCl2

 -81اگر تفاوت شـمار الکترونها با شمار نوترونها در یون پایدار A3

75

 KCl )4و MgCl2

برابر  1باشد ،عنصر  ،Aاز گروه  ..............و دوره

 ..............در جدول تناوبی است و میتواند با کلر ترکیبی با فرمول  ............تشکیل دهد( .رياضي خارج )89

 -11 )1پنجمACl 3 -

 -13 )2پنجمACl5 -

 -13 )5چهارمACl5 -

 -11 )4پنجمACl 3 -

 -88آرایش الکترونی  18 Ar 3d8 4s2به  ...............مربوط است که یك  ................است و در گروه  ..................در جدول
تناوبی جای دارد( .رياضي خارج )89
 - 28 Ni )1عنصر واسطه11 -

 - 29 Cu2 )2کاتیون عنصر واسطه12 -

 - 28 Ni )5عنصر واسطه18 -

 - 29 Cu2 )4کاتیون عنصر واسطه7 -

 -87آرایش الکترونی کاتیون  Zn2با عدد جرمی  13و عدد اتمی  51به ترتیب از راست به چپ با آرایش الکترونی کدام
گونه یکسان بوده و شمار نوترونهای آن با کدام گونه برابر است؟ (رياضي خارج )89
، 32 Ge2 )1
، 31 Ga3 )5

2

27 Co

2

27 Co

با عدد جرمی 11

، 32 Ge2 )2


29 Cu

با عدد جرمی 14

با عدد جرمی 11

، 31 Ga3 )4


29 Cu

با عدد جرمی 14
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 -71در باالترین الیۀ اشغال شدۀ کدام یون گازی هشت الکترون وجود دارد؟ (رياضي خارج )89
)1


33 As

)2

2

22 Ti

)5

2

30 Zn

 -71اگر تفاوت شمار الکترونها و نوترونهای یون تك اتمی X3

79

)4

2

34 Se

برابر  11باشد در بیرونیترینم زیرالیه اتم آن .............

الکترون جای دارد و عدد اتمی عنصر  Xبرابر  ..............است( .رياضي خارج )89
51 ،5 )1

55 ،5 )2

51 ،3 )5

55 ،3 )4

 -72یون هیدرید با کدام گونه شیمیایی میتواند واکنش داده و ترکیب یونی پایدار ایجاد کند؟ (رياضي خارج )89
H  )1

N3 )2

NH4 )5

AlH3 )4
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