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 .جاّای خالی سا تا کلوات داخل کادس تکویل کٌیذ

 nS2 –فلَئَس  -اٍل -سضين – ّیجذّن -ّلین -nS1 -ّفذّن

فلض دس جذٍل تٌاٍتی هشتَط تِ ػٌصش .......... است. ًال تشيي فؼال تشيي فلض دس جذٍل تٌاٍتی هشتَط تِ ػٌصش .......... ٍ فؼا( آ  

  .فلضات قلیايی دس آخشيي اليِ داسای آسايص الکتشًٍی ........ٍ فلضات قلیايی خاکی داسای آسايص الکتشًٍی ........ هی تاضٌذ ب(

  .ستا ..... گشٍُ گاتیَی دس جذٍل هشتَط تِ...... ٍ کوتشيي الکتشًٍ گشٍُ تیطتشيي الکتشًٍگاتیَی دس جذٍل تٌاٍتی هشتَط تِ( ج
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 ، پس اص حزف کلوِ ّای ًادسست، ػثاست دسست سا تٌَيسیذ.ػثاست ّای صيش ّش يک اص دس  2

 .اًذاصُ تگیشد الکتشٍى سا         هَفق ضذ                       دس اًذاصُ گیشی ًسثت تاس تِ جشم الکتشٍى،                 هَفقیت پس اص ( آ

 
       

 صيشاليِ اًشطی اص الکتشٍى اضغال ضذُ است کِ اص هیاى آى ّا                   اليِ ی اصلی ٍ            (، 33Asب( دس اتن آسسٌیک )

 

 است.         صيشاليِ ّش يک داسای ضص الکتشٍى         صيشاليِ ّش يک داسای دٍ الکتشٍى ٍ 

 
 

 تَد.                 ج. هشتة کشدى ػٌاصش جذٍل تٌاٍتی تش اساس جشم اتوی اص اتتکاسات 
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 .پاسخ سَال سا اص تیي ػٌاصش دادُ ضذُ اًتخاب کٌیذ، دس ّش يک اص هَاسد صيش  3

                                                 35Br , 14Si ,18Ar  , 12Mg , 37Rb 

 تِ گشٍُ فلضات قلیايی خاکی تؼلق داسد؟يک  آ( کذام

 ؟تا اص دست دادى يک الکتشٍى تِ آسايص ّطت تايی هی سسذکذام يک  ب( 

 ؟تِ گشٍُ ّالَطى ّا تؼلق داسديک  ( کذامج

 ؟ًذاسدٍاکٌص ّای ضیویايی  توايلی تِ ضشکت دس يک  (  کذامت
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 پاسخ دّیذ. دس هَسد هذل ّای اتوی تِ پشسص ّای صيش 4

 کذام تٌذّای ًظشيِ ی اتوی دالتَى تا هذل اتوی اهشٍصی هطاتقت ًذاسد؟ چشا؟آ( 

استفادُ کٌین، اًتظاس  داسيذ چِ ًتايجی  (  4Be)  اص ٍسقِ تشيلین ( 97Au)  اگش دس  آصهايص سادسفَسد تِ جای ٍسقِ طالب( 

 تِ دست آيذ؟

َّای کاتذی تضسگ تش تَد، آيا ايي پشتَّا دس هیذاى هغٌاطیسی تیص اگش تاس الکتشيکی رسُ ّای تطکیل دٌّذُ ی پشتج( 

 تش  هٌحشف هی ضذًذ يا کن تش؟ تَضیح دّیذ.

 دس اصهايص سادسفَسد پشتَّای آلفا ٍ تتا سا اص ًظش جشم ٍ هیضاى ًفَرپزيشی تا ّن هقايسِ کٌیذ. ت(
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 دس طشح هقاتل ضکل تلَس سذين کلشيذ ًطاى دادُ ضذُ است: 5

 ل ايي تلَس چیست؟( ضکآ

 .ب( يَى ّای سذين سا دس ضکل هطخص کٌیذ

 ؟ج( ػذد کَئَسديٌاسیَى يَى کلش چٌذ است
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 اصفْاىساصهاى آهَصش ٍپشٍسش استاى 

 دتیشستاى سؼذی  - فشيذًٍطْش آهَصش ٍ پشٍسش ضْشستاى      

 

 ٍ آصهايطگاُ 2ضیویسَاالت اهتحاى دسس: فیضيک سياضی -سضتِ: ػلَم تجشتی صثح  8   ساػت ضشٍع:  دقیقِ 08هذت اهتحاى: 

10/1370/ 19  تاسيخ اهتحاى:    1370-1371سال تحصیلی  اٍل ًین سال   سال دٍم آهَصش هتَسطِ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی: ًام پذس: سضتِ:

 بسمه تعالی



 کذام است؟ Aاختالف آًْا تشای اتن   ٍاًذسٍالسی ٍضؼاع تا تَجِّ تِ ضکل هقاتل، ضؼاع کٍَاالًسی،  6
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تقال ّای الکتشًٍی تیي فشض کٌیذ کِ يک اتن چْاس تشاص اًشطی داسد ٍ ّوِ ی اً 7

ايي تشاصّا اهکاى پزيش است. اًتظاس داسيذ کِ دس طیف ًطشی ايي اتن چٌذ خط 

ٍجَد داضتِ تاضذ؟ پشاًشطی تشيي ٍ کن اًشطی تشيي ًَس ًطش ضذُ ، ّش يک 

 هشتَط تِ کذام اًتقال الکتشًٍی است؟
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دس گشٍُ ّای اصلی جذٍل تٌاٍتی   A, B , C , Dػٌاصش  ؟ )تِ پشسص ّای صيش پاسخ دّیذتا تَجِ تِ جذٍل سٍتِ سٍ،  8

 جای داسًذ(

 تؼلق داسًذ؟ IIAکذام دٍ ػٌصش تِ گشٍُ ( آ

 سا تٌَيسیذ  B , A( تاس الکتشيکی يَى ّای پايذاس ب

دس اًشطی يًَص کذام ػٌصشّای جذٍل دادُ ضذُ تی ًظوی تَضیح دّیذ ( ج

 ٍجَد داسد؟
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 بِ پرسش ّای زیر پاسخ دّیذ.ٍ، كِ بخشي از جذٍل تٌاٍبي عٌصرّاست، ر با تَجِ بِ جذٍل رٍبِ 7

خَد تِ تشتیة چٌذ   3Pصيشاليِ ی دس  G ٍ Fاتن ّای ( آ

 الکتشٍى داسًذ؟

 دٍ ػٌصش ضثِ فلض سا دس ايي جذٍل ًام تثشيذ.( ب 

کذام ػٌصش تیص تشيي ضؼاع اتوی سا دس ايي جذٍل ( ج 

 داسد؟چشا؟ 

 سا تش اساس الکتشًٍگاتیَی هشتة کٌیذ. A   ،G    ٍHػٌصشّای  ت(  

 

 

گرٍُ   2 13 14 15 16 17

 دٍرُ

C B A    2 

  G F E D 3 

  H    4 
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 هطخص کٌیذ دس ّش هَسد چِ اضتثاّی دس هَسد اػذاد کَاًتَهی ٍجَد داسد؟ 10

 اعداد کوانتومی n l ml نام

1p 1 1 0 آ 

4d 4 3 1+ ب 

3p 3 1 2- پ 
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4119ّا دس يَى تک اتوی  ّا ٍ الکتشٍى ضواس ًَتشٍى تفاٍتاگش  11
A تِ پشسص ّای صيش پاسخ دّیذ.تاضذ،   23، تشاتش 

 سا تؼییي کٌیذ  Aرسُ ّای صيش اتوی ػٌصش آ( 

 سا هطخص کٌیذ  Aب( تٌاٍب ػٌصش  

 هطخص کٌیذ  Aسا دس ػٌصش   Sب( تؼذاد کل الکتشٍى ّای اٍستیتال 

 
 

 

2 

 

 



تا سسن آسايص الکتشًٍی تَضیح دّیذ کِ هثادلِ الکتشًٍی چگًَِ صَست هی گیشد. آًیَى ،  56Ba , 9N دس هَسد ػٌاصش 12

 . تٌَيسیذسا ٍ فشهَل ضیویايی آى  ًَع تشکیة حاصل  ،کاتیَى 
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 طاى هی دّذ ، هی تَاى دسيافت کِ فشاٍاًی ايضٍتَج تا تَجِ تِ ضکل سٍتِ سٍ  کِ تَصيغ اتن ّای تَس سا دس تَس طثیؼی ً 13

 .............. تیص تش ٍ  ايضٍتَج..........پايذاستش است ٍ جشم اتوی هیاًگیي تَس .............. است
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 .ًورُ دارد 25/0بِ تست ّای زیر پاسخ دّیذ . ّر تست  14

 ،درست است؟شعاع یًَي كذام هقایسِ دربارُ ی  -1

1  )p3- > S2- > Mg2+ > Al3+                                                  2) p3- < S2- < Mg2+ < Al3+ 

3) Mg2+ p3- > S2- > Al3+ >                                                   4) Mg2+ S2-< p3-  < Al3+ < 

تٌاٍبي قرار دارًذ ٍ عٌصرّای ٍاسطِ ی .........ًاهیذُ هي شًَذ، .........ردیف افسٍى بر سِ ردیف از عٌصرّای ٍاسطِ كِ در ٍسط جذٍل  -2

 دیگركِ ّر یك شاهل .........عٌصراست، در پاییي ٍ بیرٍى از جذٍل تٌاٍبي جای دارًذ ٍ بِ آًْا عٌاصر ٍاسطِ ی ...........گفتِ هي شَد.

 ( تيرًٍي ـ دٍ ـ چْاردُ ـ درًٍي2                                  ( درًٍي ـ دٍ ـ چْاردُ ـ تيرًٍي                        1

  ( تيرًٍي ـ سِ ـ دُ ـ درًٍي4( درًٍي ـ سِ ـ دُ ـ تيرًٍي                                                               3

 

 ی دٍ الکترٍى است؟ در تٌاٍب چْارم جذٍل تٌاٍبي ، چٌذ عٌصر در آخریي زیر الیِ ی خَد دارا  -3

1 )11 2 )11 3 )12                                             4 )9 

 طَالًي تریي گرٍُ ٍ طَالًي تریي تٌاٍب در جدٍل تٌاٍتي تِ ترتية کدام اًد؟ -4

1) 3- 7           2 )3-6                      4 )13- 6             4 )13-7 

..... كِ تابش .......... جریاًي از ررُ ّای .............. است كِ جرم آى ّا ............ برابر جرم اتن ّیذرٍشى است. در ضوي تابش ........... ًشاى داد  -5

 ّن ، هاًٌذ پرتَّای .............. جریاًي از الکترٍى ّای ................ است.

 پراًرژی -ایکس -تتا –چْار  -خٌثي -آلفا -( رادرفَرد2ژی            کن اًر -کاتدی -تتا -دٍ -تاردار -آلفا -( تاهسَى1

 پراًرژی -کاتدی -تتا –چْار  -تاردار -آلفا -( رادرفَرد4کن اًرژی           -ایکس -تتا -چْار -تاردار -آلفا -( تاهسَى3

 ؟درست است Xدر هَرد عٌصر   هطلةختن هي شَد کدام  6p4تِ   X -2آرایش الکترًٍي  -6

 جدٍل تٌاٍتي تعلق دارد IIA( تِ دٍرُ ی چْارم ٍ گرٍُ 2   هي تاشد 18در آى تراتر   l= 1( تعدا الکترٍى تا 1

 است  S 16( خَاص شيويایي آى شثيِ  عٌصر4                      هي تاشد   4( تعداد زیرالیِ ّای الکترًٍي آى تراتر 3

 تعذاد الکترٍى ّای برابر در الیِ ی ظرفیت اتن آى ّا ٍجَد دارد؟ تعلق داشتِ ٍ  pكذام دٍ عٌصربِ دستِ ی   -7

1 )A 32   ,B 24                                                                                 2 )C 52   ,D 34 

3 )E 38    ,F 21                4 )G 47    ,H 33 

 لکترًٍي کاتيَى ٍ آًيَى هشاتِ است؟کدام ترکية یًَي تَدُ ٍ آرایش ا -8

1) NF3 2 )AlF3 3 )BeCl2 4 )AlCl3 
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 جعفرزادُ          

 

        


