
از درون اتم چه خبر: 3فصل  |تم شپایه ه نمونه سوال علوم تجربی

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

( مشخص کنید.پاسخ صحیح را با عالمت )

؟جرم این ذرات تقریباً با هم برابر است -1

 پروتون و الکترون ب پروتون و نوترون الف

پروتون، الکترون و نوترون دنوترون و الکترون ج

؟الکترون است برابر کدام است 6پروتون و  8الکتریکی یونی که دارای بار  -2

6-د2+ج8+ب2-الف

نوترون است؟ 8های کربن دارای کدام یک از ایزوتوپ -3

14الف
6C13ب

6C12ج
6C11د

6C

های زیر خاصیت پرتوزایی دارد؟کدام یک از ایزوتوپ -4

14الف
6C   13 ب

6C3ج
1H2د

1H

نوع یک اتم وابسته به کدام ذره است؟ -5

الکترون و پروتون د  نوترون ج  پروتون بالکترونالف

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

های یک عنصر همواره یکسان است.تعداد ذرات ............................ در اتم -6

شود.میهای متفاوت دارند، ........................ آن عنصر گفته های یک عنصر که تعداد نوترونبه اتم -7

یل شده است.نام علمی نمک خوراکی ......................... است که از ترکیب دو عنصر ....................... و ......................... تشک -8

نامند.ذرات سازنده یک ترکیب را که دارای بار مثبت یا منفی باشد، ...................... می -9

اسخ کامل بدهید.به سواالت زیر پ

ی شمسی معروف است؟چرا مدل اتمی بور به مدل منظومه -10

رسم کنید. 11Naسدیمو  3Li لیتیم هایمدل بور را برای اتم -11

دهد. (را نشان میNنیتروژن ) شکل زیر مدل بور برای عنصر -12

ها و اجزای خواسته شده را در این مدل بنویسید.ذرهنام هر یک از الف( 

ب( نشانه شیمیایی عنصر نیتروژن را بنویسید.
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از درون اتم چه خبر: 3فصل  |تم شپایه ه نمونه سوال علوم تجربی

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

.دهدرا نشان می  Cuمس  شکل زیر مدل اتمی بور برای عنصر -13

 ی الیه است.شماره nآید که در آن به دست می 22nبا توجه به آن نشان دهید که حداکثر گنجایش هر الیه از رابطه  -الف

عدد اتمی این عنصر چند است؟ -ب

عدد جرمی این عنصر چند است؟ -ج

ها با هم ترکیب شوند دهد. اگر این اتمرا نشان می 17Clو کلر  1Hهای هیدروژن شکل زیر تعداد الکترون های الیه آخر اتم -41

دهد.شود. در این واکنش هیدروژن یک الکترون به کلر قرض می( تشکیل میHClمولکول اسید کلریدریک )

شوند، جدول زیر را کامل کنید.با توجه به این واکنش و یون هایی که حاصل می

نشانه شیمیایی بار ذره تعداد پروتون ها تعداد الکترون ها نام ذره

یون کلرید

یون هیدروژن
1H
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از درون اتم چه خبر: 3فصل  |تم شنمونه سوال علوم تجربی پایه ه

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

( مشخص کنید.پاسخ صحیح را با عالمت )

؟جرم این ذرات تقریباً با هم برابر است -1

 پروتون و الکترون ب پروتون و نوترون الف

پروتون، الکترون و نوترون دنوترون و الکترون ج

؟الکترون است برابر کدام است 6پروتون و  8الکتریکی یونی که دارای بار  -2

6-د2+ج8+ب2-الف

نوترون است؟ 8های کربن دارای کدام یک از ایزوتوپ -3

14الف
6C13ب

6C12ج
6C11د

6C

های زیر خاصیت پرتوزایی دارد؟کدام یک از ایزوتوپ -4

14الف
6C   13 ب

6C3ج
1H2د

1H

نوع یک اتم وابسته به کدام ذره است؟ -5

الکترون و پروتون د  نوترون ج  پروتون بالکترونالف

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

های یک عنصر همواره یکسان است........ در اتمپروتون.تعداد ذرات .. -6

شود.... آن عنصر گفته میهایایزوتوپهای متفاوت دارند، ..های یک عنصر که تعداد نوترونبه اتم -7

...... تشکیل شده است.کلر.... و .....سدیم... است که از ترکیب دو عنصر ...سدیم کلریدخوراکی .نام علمی نمک  -8

نامند.... مییونذرات سازنده یک ترکیب را که دارای بار مثبت یا منفی باشد، ... -9

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

ی شمسی معروف است؟چرا مدل اتمی بور به مدل منظومه -10

ی شمسی سیارات به دور خورشید ی شمسی است. همانطور که در منظومهساختار اتم در این مدل بسیار شبیه منظومه
 چرخندای شکل به نام مدار به دور هسته میچرخند، در مدل بور الکترونها در مسیرهای دایرهمی

رسم کنید. 11Naسدیمو  3Li لیتیم هایمدل بور را برای اتم -11

 لیتیم              سدیم                  
دهد. (را نشان میNنیتروژن ) شکل زیر مدل بور برای عنصر -12

ها و اجزای خواسته شده را در این مدل بنویسید.نام هر یک از ذرهالف( 
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از درون اتم چه خبر: 3فصل  |تم شنمونه سوال علوم تجربی پایه ه

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

7N ب( نشانه شیمیایی عنصر نیتروژن را بنویسید.

.دهدرا نشان می  Cuمس  شکل زیر مدل اتمی بور برای عنصر -13

 ی الیه است.شماره nآید که در آن به دست می 22nبا توجه به آن نشان دهید که حداکثر گنجایش هر الیه از رابطه  -الف

(1)22در الیه اول  (2)22، در الیه دوم 2 (3)22، در الیه سوم 4 الکترون وجود دارد. بنابراین از رابطه پیروی  18
 کندمی
 29برابر عدد اتمی تعداد پروتون ها است یعنی  عدد اتمی این عنصر چند است؟ -ب

 29+35=  64مجموع پروتون ها و نوترون هابرابر است با  عدد جرمی این عنصر چند است؟ -ج

ها با هم ترکیب شوند دهد. اگر این اتمرا نشان می 17Clو کلر  1Hهای هیدروژن شکل زیر تعداد الکترون های الیه آخر اتم -41

دهد.شود. در این واکنش هیدروژن یک الکترون به کلر قرض می( تشکیل میHClمولکول اسید کلریدریک )

شوند، جدول زیر را کامل کنید.میبا توجه به این واکنش و یون هایی که حاصل 

نشانه شیمیایی بار ذره تعداد پروتون ها تعداد الکترون ها نام ذره

 منفی 17 18 یون کلرید
17Cl

 مثبت 1 0 یون هیدروژن
1H
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