
 اکادمی کنکور دانشگاه تهرانی ها                                                                                                       رکوکنع امج میشی

  ها ایزوتوپ میانگین اتمی جرم

خونی واسه محاسبه ی جرم اتمی میانگین باید جرم هر ایزوتوپ رو در توی کتاب درسی و کتاب های کنکور می 

 : یعنی ،بعد اعداد به دست اومده رو با هم جمع بزنی  ،فراوانیش ضرب کنی 

 جرم اتمی میانگین ایزوتوپ ها =جرم اولی  ×فراوانی اولی + جرم دومی ×فراوانی دومی + جرم سومی ×فراوانی سومی + ...    

 .اما با نکته های ما دیگه نیازی نیست محاسبات طوالنی انجام بدی

  : نکته طالیی

 ایزوتوپ 2جرم اتمی میانگین  = ( ایزوتوپ 2اختالف جرم    ×   فراوانی ایزوتوپ سنگین تر )   +جرم ایزوتوپ سبک تر   

 

  22بر برا آن تر سبک وپایزوت فراوانی بوده و  101 / 9  و  101 / 9  یاتم های جرم با ایزوتوپ دو دارای نقره .1

                                                                                 ( 18سراسری ریاضی  )                                                                ؟است کدام نقرهمیانگین  اتمی جرم .است درصد

1 .18 / 101                                                                                                                                                                                           

2 .11 / 101                                                                                                                                                                               

3 .11 / 101                                                                                                                                                                           

8 .19 / 101 

میشه وقتی  100می دونیم جمع درصد فراوانی ها       2ایزوتوپ چنده؟   2خب اختالف جرم         2گزینه ی   :    پاسخ 

جرم ایزوتوپ سبک تر . هست  0 / 81  هست یعنی فراوانی ایزوتوپ سنگین تر 0 / 22میگه فراوانی ایزوتوپ سبک تر 

     ( 2 × 0 / 81  ) +  101 / 9   =    101 / 11    ایزوتوپ  2حاال بذاریم توی فرمول جرم اتمی میانگین .هست 101 / 9هم 

    

. است درصد 22بر برا آن سنگین تر وپایزوت فراوانی بوده و  31و   32ی اتم های جرم با ایزوتوپ دو دارای کلر .2

(  98همایش جمع بندی کنکور )                                                                              ؟است کدام کلر میانگین اتمی جرم

1 .2 / 32                                                                                                                                                                                           

2 .2 / 31                                                                                                                                                                               

3 .8 / 32                                                                                                                                                                           

8 .1 / 31 
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جرم و  0/  22فراوانی ایزوتوپ سنگین تر  گفته        2ایزوتوپ چنده؟   2خب اختالف جرم         1گزینه ی :      پاسخ 

   ( 2 × 0/  22 ) + 32  =  32/  2ایزوتوپ   2حاال بذاریم توی فرمول جرم اتمی میانگین .هست  32ایزوتوپ سبک تر هم 

       

فراوانی  .است  10/  1  برابرآن اتمی میانگین جرم  بوده و  11 و 10ی اتم های جرم با ایزوتوپ  دو  دارای  بور .3

                    ( 98همایش جمع بندی کنکور )                                                                      ؟یزوتوپ سنگین تر آن چند درصد استا

1 .20                                                                                                                                                                                           

2 .80                                                                                                                                                                               

3 .10                                                                                                                                                                           

8 .10 

. هست 10/  1ایزوتوپ    2گفته جرم اتمی میانگین      1ایزوتوپ چنده؟   2خب اختالف جرم       8گزینه ی :      پاسخ 

و فراوانی    ( 1 ×سنگین تر  ایزوتوپ فراوانی) + 10  =  10/  1  : ایزوتوپ  2حاال بذاریم توی فرمول جرم اتمی میانگین 

 .               درصد  10میشه  ،و چون درصد فراوانیشو خواسته  0/  1ایزوتوپ سنگین تر میشه  

 

فراوانی  .است  13/  1  برابر آنجرم اتمی میانگین  بوده و  12و   13ی اتم های جرم با ایزوتوپ دو دارایمس  .8

 ( 98همایش جمع بندی کنکور )                                                                  ایزوتوپ سبک تر آن چند درصد است ؟

1 .20                                                                                                                                                                                           

2 .80                                                                                                                                                                               

3 .10                                                                                                                                                                           

8 .10 

. هست 13/  1ایزوتوپ    2گفته جرم اتمی میانگین      2ایزوتوپ چنده؟   2خب اختالف جرم       3گزینه ی :      پاسخ 

و فراوانی   ( 2 ×سنگین تر  ایزوتوپ فراوانی)  + 13  =  13/  1:  ایزوتوپ   2حاال بذاریم توی فرمول جرم اتمی میانگین 

میشه یعنی  100می دونیم جمع درصد فراوانی ها  .درصد  80 یعنی درصد فراوانیش 0/  8ایزوتوپ سنگین تر میشه  

          .درصد  10درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر میشه 
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 تمرین

درصد فراوانی  10اگر فراوانی ایزوتوپ سنگین تر . است  200 / 2جرم اتمی میانگین عنصری با دو ایزوتوپ  برابر 

 39باشد و نیز در ایزوتوپ سبک تر اختالف پروتون و نوترون  8ایزوتوپ سبک تر بوده و اختالف نوترون های آن ها 

 عدد اتمی آن کدام است؟ ،باشد

 10  :  پاسخ 

 

 20 یدارا آنها از یکی که بوده طبیعی ایزوتوپ سه دارای   31/  1  میانگین اتمی جرم و 11ری با عدد اتمی  عنص

 دیگر ایزوتوپ های نوترون شمار. تاس درصد  10نی فراوا و نوترون  11  ریدیگ ودرصد   20ی فراوان و نوترون

      (خارج از کشور  90سراسری تجربی )                                                                                                    ؟است کدام

1 .21                                                                                                                                                                                            

2 .22                                                                                                                                                                                               

3 .23                                                                                                                                                                                      

8 .28                     

خب مجبوریم ! دونه شد  3اما اینجا  ،ایزوتوپ بود   2نکته ی طالیی واسه جرم اتمی میانگین        2گزینه ی :      پاسخ 

بعد اعداد به دست اومده رو با هم  ، مدر فراوانیش ضرب کنی یعنی جرم هر کدومو ،با روش کتاب درسی سوالو حل کنیم 

د مجموع تعدا )دونه نوترون داره یعنی جرم   20اولی  .هست 11 ( تعداد پروتون ها )خب گفته عدد اتمی . مجمع بزنی

  (د پروتون ها و نوترون هایمجموع تعدا )جرم . درصد هست 20و فراوانیش   31اولی  میشه  ( اینوترون ه پروتون ها و

همچنین می دونیم جمع درصد فراوانی ها . جرم سومی رو نمی دونیم. درصد هست 10و فراوانیش   80دومی هم میشه 

   :یعنی . هست 10وانی سومی  یعنی درصد فرا ،هست  10و دومی  20درصد فراوانی اولی . میشه 100

 ایزوتوپ 3جرم اتمی میانگین  =جرم اولی  ×فراوانی اولی + جرم دومی ×فراوانی دومی + جرم سومی ×فراوانی سومی

 31/  1  = (  31  × 0/  2 )   +  (  80 × 0/  1 )  +  (  جرم سومی  × 0/  1 )

دونه پروتون هست  11و چون    80نوترون های سومی میشه د پروتون ها و مجموع تعدایعنی   80جرم سومی میشه 

    22پس تعداد نروترون های سومی میشه 



 

                                                                                                                                      اتمی های نظریه تکامل ی تاریخچه

                                                                                                                                 .دانست می هستی جهان ی سازنده اصلی عنصر را آب تالس

                                                                    .دکر تصور کاینات ی سازنده عناصر را آتش و خاک ، هوا ، آب عنصر چهار ارسطو

                                                                                                                                              :شیمی دان شکاک کتاب انتشار با بویل رابرت

                                                  .کرد تبدیل تری ساده مواد به را آن توان نمی که است ای ماده عنصر:  کرد بیان را عنصر از ای تازه مفهوم .1

                                                                                                                                                           .نامید تجربی علم را شیمی .2

 ابزار تنها سه هر که نتیجه گیری کردن و اندیشیدن ، مشاهده کردن بر عالوه خواست دانشمندان از .3

            .کنند اقدام نیز عملی پژوهش های به بود طبیعت ی مطالعه برای یونانیان

                                                                                                                                                                                                نکات

 توسط بار نخستین اند شده ساخته اتم نام به تجزیه ناپذیری و کوچک های ذره از مواد ی همه که دیدگاه این

                                                                                                                                         .یافت دست آن به نو از بسیار های آزمایش انجام با دالتون اما ، شد مطرح دموکریت

                                         .داد توضیح را عناصر ی سازنده های ذره ، است تجزیه ناپذیر معنای به که اتم ی واژه از استفاده با دالتون

                         دالتون اتمی نظریه

                                                                                                                                            ( ذرات زیر اتمیبا  مغایرت ) تاس شده ساخته اتم نام به تجزیه ناپذیری های ذره از ماده .1

                                                                                                                 ( پدیده ی ایزوتوپیمغایرت با  ) مشابه اند عنصریک  های اتم ی همه .2

                                                                                                           .روند می بین از نه و آیند می وجود به نه ها اتم .3

                                                                          .دارند متفاوتی خواص شیمیایی و جرم مختلف های عنصر اتم .4

                                                     .آورند می وجود به را مولکول ها و شوند می متصل هم به مختلف های عنصر اتم .5

                                                                .است یکسان آن ی سازنده های اتم تعداد نسبی و نوع همواره معین ترکیب یک از مولکول هر در .6

 این در .ستها مولکول در ها آن ی اتصال تغییر در شیوه یا جابه جایی اتم ها شامل شیمیایی های واکنش .7

                                                                                                                       .کنند نمی تغییری خود اتم ها ها واکنش

      نکات

                                                               .است تجزیه ناپذیر و بسیار کوچک ، توپر ای کره اتم دالتون دیدگاه از .1

 .                                                 تاس وابسته آن به عنصر یک شیمیایی و فیزیکی خواص که است ای ذره ترین کوچک اتم .2
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 رفتار و ساختار عمیق تر ودقیق تر  ی مطالعه برای آغازی ی نقطه به دالتون اتمی نظریه ها نارسایی رغم علی .3

                                                                                                                                                                                 .شد تبدیل ماده

                                                                                               : اند توجیه قابل دالتون اتمی مدل اساس بر که هایی پدیده

                                                                                                                           ...تبخیر و  ،مانند ذوب  حاالت فیزیکی تغییر .1

                                                                        معین نسبت جرمی به عنصرها ترکیب و پایستگی جرم قانون .2

                                                                                               اند توجیه غیرقابل دالتون اتمی مدل اساس بر که هایی پدیده

      عناصر در جدول تناوبی                                                                                                          دوره ای و گروهی خواص تغییر .1

                                                                                            .در اتم اند الکترون حضور از ناشی که هایی پدیده. 2

  الکترون

                                     .است بوده اتم درونی ساختار شناخت برای ای مقدمه الکتریسیته با بسیاری های آزمایش اجرای .1

 دکلری    قلع مانند فلزداریک ترکیب شیمیایی محلول  میان از جریان برق عبور هنگام به کردکه مشاهده فارادی .2

 غلیظهنگام برقکافت محلول  ) دیک واکنش شیمیایی به وقوع می پیوند - می گویند برقکافت که به آنروشی  -

                                                                                                             ( رنگ جمع می شود زرددر آب پیرامون یکی از قطب ها گاز  دکلری    قلع

 اما دردند کپیشنها الکترون نام به بنیادی ای ذره الکتریسیته برای ها مشاهده این توجیه برایفیزیک دان ها  .3

                                                                                  .نشد برده پی الکترون و اتم میان ای رابطه وجود به زمان آن در

                                                                                 .نامید الکترونرا  ذره های حمل کننده ی جریان برق استونی .4

                                                                                                                                                 کاتدی پرتوی لوله

 یک لوله این انتهای دو در.تاس شده خارج خال پمپ کمک به آن درون هوای بیشتر که است شیشه ایی ا لوله

                                                                                                                             .گویند می الکترود نآ به که است شده نصب فلز قطعه

 منفیالکترود  از هایی الکترون ، شود برقرار الکترود دو بین بسیار قوی ولتاژ یک کاتدی پرتوی لوله در که هنگامی

                                                               ( ر پایینفشاو  باال لتاژو ) یابند می جریان ( آند ) مثبتمت الکترود س به ( کاتد )

                              نکات

                .کنند می ایجاد رنگی سبز نور ، فلوئورسنت ی ماده با برخورد اثر بر کاتدی های پرتو .1
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                                                  .تغییر دهدپرتو های کاتدی را  رنگدرون لوله می تواند  تغییر گاز .2

                                                                                           .می باشد لوله ی پرتو کاتدینوشته شده روی اغلب نمایشگرهای رایانه ها به معنای  حروف  .3

                                         .می کنند ملتهبرا   گاز درون لولهبوده و به هنگام عبور  الکتروناز جنس  پرتو های کاتدی .4

 

                                                                                                                                                                                                                                ( کشمشی کیک ، ای هندوانه )تامسون اتمی مدل

                                                                                                                                                                           .اند پراکنده مثبتبار   باای گونه  کروی ابر فضای درون ، هستند منفیبار  با هایی ذره که ها الکترون .1

 الکترون ها منفی بار مجموع با کروی ابر گونه فضای مثبت بار مقدار بنابراین .ستا خنثی مجموع در اتم .2

                                                                                                                                                                                      .تاس برابر

                                         .است الکترونناشی از وجود تعداد بسیار زیادی  جرم اتم و جرمی ندارد مثبت کروی ابر .3

                                                                                                                                                       سانس فسفر و فلوئورسانس

 موج طول با نور ها خاصیت این دارای مواد .دان شیمیایی مواد برخی فیزیکی خواص جمله از            ها تشابه

                                                                      .کنند می منتشر را بلندتری موج طول با نور آن جای به و کرده جذب را معینی

 شدن قطع با فسفرسنت مواد تابش اما ،می شود  متوقف نور منبع شدن قطع با فلوئورسنت مواد تابش       اه تفاوت

                                                                                                                                              .مدت کوتاهی ادامه می یابدتا ر نو منبع

                                                                                                                                                                    د ها کاربر

                                                                                                           نمایشگر و تلویزیون المپ تولید           : تفلوئورسن

                                                                                                              نما شب وسایل برخی و ها ساعت         :نت  فسفرس

                                                                                                                   .است روی سولفید تفلوئورسن ی ماده ترین مهم

 گیری نتیجه آزمایش

 کنند می حرکت راست خط به کاتدی پرتوهای کاتدی پرتو راه سر فلوئورسنت ی ماده دادن قرار

 دهستن الکترون دارای مواد ی همه مس به آهن از کاتدتغییر 

 هستند منفی الکتریکی بار دارای کاتدی پرتوهای شد برقرار لوله از بیرون در الکتریکی میدان
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                                                                گاما  و  بتا    ، آلفا   پرتوهای کشف و رادرفورد اول آزمایش

                                                                                                                                             گاما-بتا  - آلفا: به ترتیب الکتریکی بار

                                                                                                                                                   گاما- آلفا- بتا: به ترتیب فانحرا میزان

    آلفا- بتا - گاما :به ترتیب ذنفو قدرت

 به سمت قطب منفیبوده و  اتم هیدروژنبرابر جرم  4آن  جرمو  هسته ی هلیماز جنس  مثبتبا بار  اآلف ذره

شده و  منحرف قطب مثبت به سمتبوده و  الکترون های پرانرژیاز جنس  منفیبا بار  بتاپرتو .می شود منحرف

 مغناطیسیو  الکتریکیبوده و در میدان های  بدون جرمو  خنثیو  ( امواج الکترومغناطیس ) نوراز جنس  گاماپرتو 

 .می یابد کاهشواحد  4آن  عدد جرمیواحد و  2 آن عدد اتمیاز یک اتم  آلفابا خروج هر ذره ی . منحرف نمی شود

 گاماو با خروج پرتو  تغییر محسوسی نکرده عدد جرمیشده  بیشترواحد  1 عدد اتمی بتاهمچنین با خروج ذره ی 

 عبورورقه ی کاغذی  زا بتاپرتو .شود می جذب ورقه ی کاغذی توسط آلفاپرتو . تغییر نمی کند اتمی و جرمی عدد

 توسط اما کند می عبور آلومینیومی وورقه ی کاغذی  از گاما پرتو.شود می جذب آلومینیومیورقه ی  توسط اما کند می

 .شود می جذب قطعه ی ضخیم سربی

ی خوان هم اتم ی درباره دالتون دیدگاه با مشاهده این که است همراه پرتوزا ماده جرم کاهش با پرتوزایی ی پدیده

 .                شدبا ثابت یمقدار باید همواره آنها جرم و هستند تجزیه ناپذیر ها اتم دالتون اتمی ی نظریه طبق زیرا. ندارد

 ی ورقه وی. دکن توجیه تامسون اتمی مدل کمک به را پرتوزا مواد از حاصل های تابش تشکیل نتوانست رادرفورد

شناسایی ساختار آزمایش ورقه ی طال  هدف .کرد بارانمب آلفا های ذره با را اتم 2222 حدود ضخامت با طالاز نازکی

                                                                                                                                                                                                                                .برابر قطر هسته ی آن است 122222قطر اتم طال حدود بوده و  اتم

 گیری نتیجه مشاهده

 ی ورقه از مستقیم مسیری در و انحراف بدون آلفا های ذره بیشتر

 .کردند عبور طال نازک

 تشکیل خالی فضای را اتم حجم بیشتر

 .دهدی م

 وجود دراتمی قو الکتریکی میدان یک .شدند منحرف اولیه مسیر از اندکی زاویه با آلفا های ذره از زیادی تعداد

 .دارد

 ی زاویهبا ( 2222ز ا یک حدود ) آلفا های ازذره اندکی تعدادبسیار

  .شدند منحرف اولیه مسیر از درجه 02زا بیش

 مجر با بسیارکوچک ای هسته اتم

وجود هسته در کشف  ) دارد زیاد ربسیا

 ( اتم
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 پروتون

 درستیعدد های  پروتون عنصرها و تقسیم آن ها بر بار الکتریکی بار مثبت هسته ی اتمبا محاسبه ی  رادرفورد .1

       .     آن عنصرها نامید عدد اتمیبه دست آورد و آن ها را 

 .       کردند شناساییذره ی سازنده ی اتم را  دومین 1010و همکارانش در سال  رادرفورد .2

 .                    شد زمینه ساز کشف پروتونعنصرهای مختلف  ایکسروی پرتوهای  موزلیمطالعه ی گسترده ی  .3

تجزیه و تحلیل داده های تجربی موزلی به وجود پروتون پی   با  رادرفورد بوده هر چند موزلی کاشف پروتون .4

                                                             .برد

                                                                                                                                                                                    .                                                                              را تعیین کند عدد اتمی عنصر هاو  مقدار بار هسته ی اتمتوانست  رادرفورد .5

 ی ذره تنها ها پروتون: وی گفت . ردک گویی پیش اتم در را آن وجود نوترون کشف از قبل سال دوازده رادرفورد

 باشد داشته وجود دیگری ی ذره باید اتم هسته در که دهد می نشان من های آزمایش بلکه نیستند هسته سازنده

          .تاس برابر پروتون جرم جرم آن با ولی ندارد الکتریکی بار که

  باروت سیاه

به آن می توان جرقه های آتش به براده های آهن بوده و با افزودن  گوگردو گرد ذغال  ، پتاسیم نیتراتمخلوطی از 

 آلومینیمو  منیزیمو گرد رنگ های زیبا  باریمو  استرانسیم ،مسهمچنین نمک های . تولید کرد نارنجیرنگ 

                    .ای به جرقه های آتش می بخشندنور سفید خیره کننده 

 آزمون شعله 

 آهن ،سبز  به شعله رنگمس  گرد. می باشدشناسایی فلز موجود در یک ترکیب شیمیایی از آزمون شعله  هدف

سرخ رنگ  کلسیمو  لیتیمو سدیم زرد  ،پتاسیم بنفش  ،آلومینیوم نور سفید خیره کننده  و منیزیم ، نارنجی

                                                                                                                                      .می دهند

                                                                                                                                                                                                بونزن

                                                                                                                                                                         بونزن چراغ طراحی .1

                                                    برخی عناصر                            طیف نشری خطی آوردن دست به و طیف بینه دستگا اختراع .2
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 لیتیم دار                                                                   معدنی سنگ یک طیف بررسی حین سزیمو  روبیدیم عنصرهای کشف .3

     طیف نشری خطی

 و داد قراربینطیف دستگاه شعله در راکات کبود  مانند مس دار شیمیایی ترکیب ازیک مقداری بونزن رابرت .1

طیف  نخستیندستگاه داخلمنشور از حاصل نور عبور با. ایدگر میسبزی به شعله آبی رنگ کرد مشاهده

 .به دست آمد نشری خطی

 است آن شناسایی وسیله انگشتاثرمانند که رادارد خود خاصطیف نشری خطی عنصر هر  .2

 اعمال ییالبا (اختالف پتانسیل) فشار کم ولتاژ اب هیدروژن گاز دارایالکتریکیتخلیهلوله بریک که هنگامی .3

 یک از حاصل نور عبور با. شود می ملتهبصورتی روشن رنگ به لوله گازدرون ، یالکتریک تخلیه براثر شود

                                                                                                                                 .دآی می دست به هیدروژن خطی نشری طیف منشور

اختالف پتانسیل  ، ( بدون اتصال مستقیماز جسمی به جسم دیگر  انتقال الکترون ) یالکتریک ی تخلیه شرط .4

 .است باال

با انرژی )  اتم های هیدروژن مجزاهیدروژن را به  مولکول های دو اتمیشده در تخلیه ی الکتریکی  آزاد انرژی .5

                                                                                                                                                                                  می شکند (بیشتر جنبشی

                                                                                                                                                                                 ندانشمندا

                            بار به جرم الکترون                                                                                                            نسبت : نتامسو

                                                                            الکترون                                                                         الکتریکی بار : نمیلیکا

                                                                     شیمیایی مواد فسفر سانس خاصیت روی مطالعه ضمن پدیده ی پرتوزایی کشف:  لبکر

                      نام گذاری پدیده ی پرتوزایی                                                                                                   :  یکور ماری

بش                                                                             تا نوع سه به تابش های حاصل از مواد پرتوزا بودن متمایز : درادرفور

                     نوترون                                                                                                                        کشف:  کچادوی

                                                                                                                                                 (ای منظومه ، ای سیاره)بور اتمی مدل

                                                                 .کند می گردش هسته دور به دایره ای درمسیری هیدروژن اتم در الکترون .1

                                .                                                         ددار ی مستقیم رابطه هسته از آن فاصله با الکترون انرژی .2
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 ت تنهااس مجاز الکترون واقع در. دکن گردش هسته پیرامون ثابتی و معین های فاصله در تواند می فقط الکترون .3

. دگوین می انرژی تراز ( مدارهای مجاز ) ای دایره مسیرهای این از هریک به. ردبپذی را معین انرژی مقادیر

                           .                                                                                                                        تاس اندک اتم در انرژی ترازهای این تعداد

 می حالت پایه آن به که دارد قرار ( نزدیک ترین مدار به هسته )انرژی  تراز پایین ترین در معموال الکترون .4

                           .      دگوین

 به ( کمتر انرژی با تراز ) حالت پایه از ساخت قادر را آن توان می الکترون به انرژی معینی مقدار دادن با .5

                                                                                                                                 .یابد انتقال ( باالتر انرژی با تراز ) برانگیخته حالت

 دست از بود گرفته این از پیش که را انرژی مقدار همان رو این از. تاس ناپایدار برانگیختهت درحال الکترون .6

                      .                      تاس نشر نور انرژی دادن دست از برای شیوه ترین مناسب. دگرد می بر پایه حالت به و داده

                            نکات

         .نامید  اصلی کوانتومی عدد را وآن داده نسبت را خاصی عدد کوانتیده انرژی ترازهای از هریک به بور .1

                                                                   .مشاهده می شود الیه ی الکترونی  7 حداکثرپیرامون هسته ی اتم  .2

 .گوییماسپینی  حرکترا دور محور خود و حرکت الکترون  اوربیتالیحرکت را دور هسته حرکت الکترون  .3

 دقیق گیری اندازه به موفق بعد سال 0و  یافت را هیدروژن خطی نشری طیف خط چهار آنگستروم بار نخستین .4

 :هک شود می دیده خط چهار هیدروژن اتم خطی نشری طیف مرئی دربخش .شد خط هر موج طول

 تراز از الکترون انتقال از ناشی ( نانومتر ) موج طول طیف رنگ

 2به  3 656 قرمز

 2به  4 486 سبز

 2به  5 434 آبی

 2به  6          412 بنفش

 

 کترومغناطیسلا امواج

                                                          ایکس و گاما-فرابنفش-مریی-فروسرخ-ریزموج ها-موج های رادیویی: ترتیب طول موج  .1

از رنگ های شبیه رنگین کمان به  پیوستهنیوتون اعالم کرد نور به هنگام عبور از یک منشور شکافته شده و طیفی  .2

                                                                                                                                                              .وجود می آورد
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                                                                                                                                            ردینگ شرو کوانتومی مدل

 (ابر الکترونی ) تالیاوربی کوانتومی مدلآن  موجیرفتار  بر تاکید با و ی الکترون رفتار دوگانه مبنای بر شرودینگر

                                                                                                                                     .دکر پیشنهاد اتم برای را

 سه فضای یک در الکترون حضور از صحبت شکل ای دایره مدار یک به الکترون محدودکردن جای به شرودینگر

                                                                                                                          .دآور میان به اوربیتال نام به بعدی

                                                          .       دشو می استفاده الیه ی انرژیه ی واژ از الکترونی تراز ی واژه جای به کوانتومی مدلدر

  .می باشد کوانتیدهدر اتم  ی الکترونژانربوده و  (پیمانهو  بسته) تکه تکهبه معنای  کوانتیده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ذرات زیر اتمی

 زیرا است خنثی الکتریکی نظر از اتم .گویند میذره ی سازنده ی هسته  یا نوکلئون ، نوترون یا پروتون به .1

                                       .                                                                                                                            اندپروتون ها برابرو الکترون ها  تعداد

      .است کمتر نوترون جرم از واندکی الکترون جرم برابر 1837 تونروپ جرم .2

                                                                                                                                                                                                                                 .است  -1 الکتروندر این مقیاس نسبی بار . می سنجند الکترونبار  سازنده ی اتم را نسبت بههمواره بار ذره های  .3

                                                         .داشت  نخواهد گیری چشم تاثیر اتم جرم بر ، باشد داشته هم الکترون  122ی اتم اگر حتی .4

نسبت تعداد طبق یک قاعده ی کلی اگر برای هسته ای . ندناپایداریا بیشتر  84 عدد اتمیهمه ی هسته های با  .5

 .      است ناپایدارباشد هسته یا بیشتر  5/1نوترون ها به پروتون ها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ایزوتوپ          

 می گیری اندازه زیادی بسیار دقت با را ها اتم جرم طیف سنج جرمیم نا به دستگاهی کمک به شمنداندان .1

همه ی اتم های یک عنصر جرم برابر  ، دالتونمدل اتمی  برخالفدستگاه طیف سنج جرمی نشان می دهد .دکنن

 .  باشد نابرابرهای آن ها  وتروننباید شمار  ،است  یکسانهای اتم های هر عنصر  پروتونو چون شمار  ندارند

 که ایزوتوپی معموال ، وتوپیزای چند درعناصر. نیستیکسان  طبیعت در عنصر یک های ایزوتوپ فراوانی .2

                                                           .                                                                                     است پایدارتر دارد یبیشتر فراوانی

                                                                                           .است آن عدد اتمی به وابسته عنصر یک شیمیایی خواص .3

 وتتفا جرم به وابسته فیزیکی خواص برخی در ولی  یکسان شیمیایی خواص عنصر یک یها ایزوتوپ .4

                        .دندار
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  270ط فق میان این در کهه اند شد شناخته ( ساختگیو  طبیعی )ف مختل ایزوتوپ 2322زا بیش تاکنون .5

                                                                                                                                                              .دارد وجود پایدار ایزوتوپ

                                                                                                                                                   .دارد پایدار ایزوتوپ  12 عقل عنصر و پایدار ایزوتوپ یک تنها فسفر و آلومینیوم ، فلوئور عناصر .6

 .                                                                ی داردبستگ هسته درونی نوترون ها و پروتون ها تعداد به ها ایزوتوپ پایداری .7

 انتخاب ها اتم جرم گیری اندازه برای استانداردی عنوان به را اکسیژن سپس و هیدروژن ابتدا ها دان شیمی .8

                                                                                         .شد برگزیده منظور این به کربن ایزوتوپ ترین فراوان سرانجام اما ، کردند

                                                                     دالتون 1=واحد کربنی  1 =ننوترو جرم = پروتون جرم .0

  ازوپرت هیدروژن   ،   ( مدوتری ) نسنگی هیدروژن   ،  ( پروتیم ) معمولی هیدروژن  :  هیدروژن های ایزوتوپ .12

       ( متییتر )

مواد غذایی را در خود  ید های تیروئیدی مقدار زیادی از هورمون در جلوی گردن برای ساختن تیروئید غده ی .11

                             .به کار می رود غده ی تیروئیدبرای تشخیص بیماری های  131-رادیو ایزوتوپ ید. جمع می کند

 تست های آموزشی 

(    02سراسری ریاضی .                                                             )جزو نظریه ی اتمی دالتون است.................. عبارت   .1

.                                 هاستواکنش های شیمیایی شامل جابه جایی اتم ها یا تغییر در شیوه ی اتصال آن ها در مولکول . 1

.                                                         فرکانس پرتوی ایکس عنصر ها با افزایش عدد اتمی آن ها افزایش می یابد. 2

.          اکنده اندالکترون ها که ذره هایی با بار الکتریکی منفی اند درون فضای کروی ابر گونه ای با بار مثبت پر. 3

.                                    در اتم هیدروژن الکترون در مسیری دایره ای که مدار نامیده می شود دور هسته گردش می کند. 4

  1گزینه ی : پاسخ 

در این . در مولکول هاست..................... اتم ها یا ................. طبق نظریه ی اتمی دالتون واکنش های شیمیایی شامل  .2

(  87سراسری تجربی ..............                                                                                              )واکنش ها اتم ها خود 

                                                                                                        .       تغییری نمی کنند-تغییر در شیوه ی اتصال آن ها-جابه جایی. 1

.                                                                                              تغییری نمی کنند-گسستن پیوند آن ها-ترکیب شدن. 2

.                                                                                           تجزیه می شوند-تغییر در شیوه ی اتصال آن ها-یجابه جای. 3

 .   تجزیه می شوند-گسستن پیوند آن ها– ترکیب شدن. 4

 1گزینه ی : پاسخ 
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(  خارج کشور 02سراسری تجربی )ایرت دارد؟            کدام بخش از نظریه ی اتمی دالتون با پدیده ی ایزوتوپی مغ .3

           .                                                                                                                            همه ی اتم های یک عنصر مشابه اند. 1

.                                                                                                                          ز بین می رونداتم ها نه به وجود می آیند و نه ا. 2

 .                                                                                               تاس شده ساخته اتم نام به تجزیه ناپذیری های ذره از ماده. 3

                                                       .آورند می وجود به را مولکول ها و شوند می متصل هم به مختلف های عنصر اتم. 4

                       1گزینه ی : پاسخ 

                               ( خارج کشور 80سراسری ریاضی ..............                 )بوده و در میدان الکتریکی ............. پرتو های گاما از نوع     .4

.        به سمت قطب مثبت منحرف می شوند-امواج الکترومغناطیسی. 2    منحرف نمی شوند -الکترون های پر انرژی. 1

. به سمت قطب مثبت منحرف می شوند-الکترون های پر انرژی. 2    منحرف نمی شوند - امواج الکترومغناطیسی. 1

 3گزینه ی : پاسخ 

(    01سراسری تجربی )                   کدام مطلب نادرست است؟                                                                                  .5

.                                                                         پرتو های کاتدی در میدان الکتریکی به سمت قطب مثبت منحرف می شوند. 1

الکترون  نام به بنیادی ای ذره الکتریسیته برای ی مربوط به برقکافتها مشاهده توجیه برایمایکل فارادی . 2

                                        .                                                                                                                            ردد کپیشنها

.                                                                                        د در آب پیرامون یکی از قطب ها گاز زرد رنگ جمع می شودکلری    قلع هنگام برقکافت محلول غلیظ .3

 موج طول با نور آن جای به و کرده جذب را معینی موج طول با را نورفلوئورسانس  خاصیت یدارا مواد. 4

                                                                                                                                                        .نندک می منتشر را بلندتری

 (  فیزیک دان ها درسته نه فارادی )    2گزینه ی : پاسخ 

(   87سراسری ریاضی )کدام مطلب نادرست است؟                                                                                                     .6

                                                 .                                                                   نسبت بار به جرم الکترون توسط تامسون تعیین شد. 1

.                                                                                                                  بار الکترون توسط رابرت میلیکان تعیین شد. 2

.                                          خود شامل سه نوع تابش متمایزند رادرفورد نشان داد تابش های حاصل از مواد پرتوزا . 3

.                                                                              چادویک توانست مقدار بار هسته ی اتم و عدد اتمی عنصر ها را تعیین کند. 4

 (  نه چادویک  رادرفورد درسته)    4گزینه ی : پاسخ 

عدد ............. با محاسبه ی بار مثبت هسته ی اتم عنصرها و تقسیم آن ها بر بار الکتریکی ............. دانشمندی به نام  .7

  (  02سراسری ریاضی .                                          )آن عنصرها نامید............. های درستی به دست آورد و آن ها را 

عدد اتمی                                                        -پروتون-رادرفورد. 2عدد اتمی                                                 -الکترون -موزلی. 1
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بی هسته                                      بارنس-پروتون-رادرفورد. 4بارنسبی هسته                                           -الکترون-موزلی. 3

                                                     2گزینه ی : پاسخ 

نوع پرتو متفاوت ............. را در اتم کشف کرد و نشان داد تابش های پرتوزا از ............. وجود ............. نخستین بار  .8

(           خارج از کشور 88سراسری ریاضی )                                                                                       .      تشکیل شده اند

                                    دو                              -نوترون-رادرفورد. 3دو                                                          -نوترون-چادویک. 1

                                                               سه  -هسته-رادرفورد. 4سه                                                            -هسته-چادویک. 2

    4گزینه ی : پاسخ 

(             خارج از کشور 87سراسری تجربی )کدام مطلب نادرست است؟                                                                              .0

                     .                                             دومین ذره ی سازنده ی اتم را کشف کردند 1010موزلی و همکارانش در سال . 1

.                                                                برابر جرم الکترون و اندکی از جرم نوترون کمتر است 1837چرم پروتون . 2

                            .                                    سال قبل از کشف نوترون وجود آن را در اتم پیشگویی کرد 12رادرفورد . 3

.                                                                        رادرفورد با تجزیه و تحلیل داده های تجربی موزلی به وجود پروتون پی برد. 4

                               ( رادرفورد درسته نه موزلی)   1گزینه ی : پاسخ 

(      88سراسری تجربی )ب درست است؟                                                                                                      کدام مطل .12

                                                                                                .برابر قطر هسته ی آن است 122222قطر اتم طال حدود . 1

.                                                               پرتو های گاما از جنس الکترون های پر انرژی با قدرت نفوذ باال هستند. 2

 . گاما است-بتا-نده ی تابش های پرتوزا به ترتیب آلفاقدرت نفوذ سه جزء تشکیل ده. 3

 .          پرتو های آلفا و بتا در میدان الکتریکی در دو جهت اما با زوایای برابر منحرف می شوند. 4

واسه  ،آلفا درسته -بتا-گاما  3واسه گزینه ی  ، میزان انحراف بتا بیشتره  2واسه گزینه ی  )   1گزینه ی : پاسخ 

                                                                           (میزان انحراف بتا بیشتره   4گزینه ی 

  (           خارج از کشور 88سراسری تجربی )کدام مطلب درست است؟                                                                                .11

.                                     هر عنصر طیف نشری خاص خود را دارد که مانند اثر انگشت وسیله ی شناسایی آن است. 1

.                                                     رادرفورد در آزمایش خود ورقه ی نازکی از طال را با ذره های بتا بمباران کرد. 2

                                    .اند پراکندهبار منفی  باکروی ابر گونه ای  فضای درون ها الکترونیه ی اتمی تامسون طبق نظر. 3

و شمار نوترون های اتم هر عنصر را عدد جرمی آن عنصر می شمار پروتون های اتم هر عنصر را عدد اتمی . 4

                                           .                                                                                                                            گویند



 شیمی جامع کنکور

 عرفان مرادی                                                                                                               12 

 4واسه گزینه ی  ،مثبت درسته نه منفی   3واسه گزینه ی  ، آلفا درسته نه بتا  2واسه گزینه ی )     1گزینه ی : پاسخ 

 (    مجموع شمار پروتون ها و نوترون ها درسته نه شمار نوترون ها

            (خارج از کشور 80سراسری تجربی )کدام مطلب درست است؟                                                                                .12

                                                                            .         را عدد جرمی آن می گویند هسته ی هر اتمشمار نوترون های . 1

                                                                     .   برابر جرم الکترون و اندکی از جرم نوترون بیشتر است 1837جرم پروتون . 2

                                                                                                                                                                                   .                                                                              چادویک توانست مقدار بار هسته ی اتم و عدد اتمی عنصر ها را تعیین کند. 3

                                                .       کردند شناساییدومین ذره ی سازنده ی اتم را  1010و همکارانش در سال  رادرفورد. 4

واسه  ، مجموع شمار پروتون ها و نوترون ها درسته نه شمار نوترون ها 1واسه گزینه ی  )    4گزینه ی : پاسخ 

                                                                                                                                                         (رادرفورد درسته نه چادویک  3واسه گزینه ی  ،کمتر درسته نه بیشتر  2گزینه ی 

(            02سراسری تجربی )کدام مطلب درست است؟                                                                                                       .13

                                                      .می دانست کاینات ی سازنده عناصر را آتش و خاک ، هوا ، آب عنصر چهار یونانیس فیلسوف تال. 1

 طبیعت ی مطالعه برای یونانیان هایابزار نتیجه گیری کردن و پژوهش های عملی ،اندیشیدن  ،مشاهده کردن . 2

                                                      .                                                                                                                            ودب

 8د جرم اتمی میانگین آن تقریبا اگر یک عنصر پرتوزا دو ذره ی آلفا به همراه تابش های بتا و گاما از دست بده. 3

                           .                                                                                                                            واحد کاهش می یابد

                                          . منبع نور تابش آن متوقف می شودمهم ترین ماده ی فسفرسنت روی سولفید بوده و با قطع شدن . 4

چون بتا هم . واحد 8ذره میشه  2واحد کم می کنه یعنی  4خروج هر ذره ی آلفا عدد جرمی رو)    3گزینه ی : پاسخ 

فقط آب  1گزینه ی  واسه (.می دونیم خروج گاما جرمو تغییر نمیده)واحد کم میشه  8تابش می کنه پس تقریبا 

 (فلوئورسنت درسته نه فسفرسنت 4واسه گزینه ی  ،پژوهش های عملی جزوشون نبود 2 واسه گزینه ی ،درسته 

(         01سراسری ریاضی )کدام مطلب نادرست است؟                                                                                                     .14

           .                                          تامسون ضمن مطالعه روی پرتوهای کاتدی پدیده ی پرتوزایی را کشف کرد. 1

.                                                            نسبت بار به جرم الکترون را تامسون و بار الکتریکی آن را میلیکان تعیین کرد. 2

                                 .                                         برابر جرم الکترون و اندکی از جرم نوترون کمتر است 1837جرم پروتون . 3

.                                                                                  پدیده ی پرتوزایی را بکرل کشف و ماری کوری نام گذاری کرد. 4

                                                                                                                                  (کشف کرد میاییشی موادفسفرسانس  خاصیت روی مطالعه ضمن پدیده ی پرتوزایی رو بکرل)    1گزینه ی : پاسخ 

(              خارج از کشور 02سراسری ریاضی )             کدام گزینه نادرست است؟                                                                  .15

.                                                            نسبت بار به جرم الکترون را تامسون و بار الکتریکی آن را میلیکان تعیین کرد. 1
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.                                                                     است برابر جرم الکترون و اندکی از جرم نوترون بیشتر 1837جرم پروتون . 2

                                                        .داشت  نخواهد گیری چشم تاثیر اتم برجرم باشد، داشته هم الکترون 122ی اتم اگر حتی. 3

                                                                                    .                                                     توزا  خود شامل سه نوع تابش متمایزندرادرفورد نشان داد تابش های حاصل از مواد پر. 4

                                                                                                              (                                          کمتر درسته نه بیشتر)    2گزینه ی : پاسخ 

(       خارج از کشور 01سراسری ریاضی )کدام مطلب نادرست است؟                                                                              .16

 می سبزی به شعله آبی رنگگیرند  قرار بین طیف دستگاه شعله درکات کبود  مانند نمک های مس دارهرگاه . 1

                                                        .                                                                                                                            ایدگر

.                                                                     خط های طیف نشری خطی همه ی عنصرها در ناحیه ی مریی قرار دارند. 2

                                                    .                                      دارد صورتی روشن رنگهیدروژن  گاز یالکتریک تخلیه نور ناشی از ایجاد. 3

.                                                      بررسی طیف نشری خطی یک نمونه می تواند به شناسایی فلزهای موجود در آن کمک کند. 4

 (   یی هستننانومتر مر  722و  422فقط نورهای با طول موج بین  )       2گزینه ی : پاسخ 

در میدان ............ هم جنس پرتو کاتدی بوده و پرتو .......... پرتو  ،در تعیین قطر هسته به کار رفته .......... پرتو  .17

(                    01سراسری تجربی .                                                                    )الکتریکی به سمت قطب مثبت منحرف می شود

 آلفا       -گاما-بتا. 4بتا                            -گاما-بتا. 3آلفا                           -بتا-آلفا. 2بتا                          -بتا-آلفا. 1

پرتوهای بتا و   ،توی آزمایش ورقه ی طال واسه تعیین قطر هسته پرتو آلفا به کار رفت )      2گزینه ی : پاسخ 

 (                                                            لکتریکی به سمت قطب مثبت منحرف میشنکاتدی جفتشون از جنس الکترون بوده و توی میدون ا

.............. .                    و ......... کشف شد و به کمک آن معلوم شد طیف نشری عنصرها ............ دستگاه طیف بین توسط  .18

         (                                                                                                                            03سراسری تجربی .                                                )نشری برابر دارندهمه ی عنصرها طیف  -رنگی-رادرفورد. 1

                                                    .                                                                                                                            خود را داردهر عنصر طیف نشری خطی خاص -خطی-رادرفورد. 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                   همه ی عنصرها طیف نشری برابر دارند -رنگی-بونزن. 3

.                                                                                    هر عنصر طیف نشری خطی خاص خود را دارد-خطی-بونزن. 4

      4گزینه ی : پاسخ 

و چون ......... همه ی اتم های یک عنصر جرم برابر  ،مدل اتمی دالتون ........ دستگاه طیف سنج جرمی نشان می دهد  .10

(    87سراسری ریاضی .  ) باشد.......... های آن ها .......... باید شمار  ،های اتم های هر عنصر یکسان است ........ شمار 

نابرابر                               -پروتون-نوترون-ندارند-برخالف. 2بر                                 برا-نوترون-پروتون-دارند-مطابق. 1

نابرابر                               -نوترون-پروتون-ندارند-برخالف. 4برابر                                 -پروتون-نوترون-دارند-مطابق. 3

       4گزینه ی : پاسخ 
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(     خارج از کشور 03سراسری تجربی)کدام گزینه نادرست است؟                                                                               .22

             .                       استونی ذره های حمل کننده ی جریان برق را الکترون نامید و بار الکترون را میلیکان تعیین کرد. 1

                                                        .            دارد صورتی روشن رنگهیدروژن  گاز یالکتریک تخلیه نور ناشی از ایجاد .2

.                                         اروت سیاه می توان جرقه های آتش به رنگ نارنجی تولید کردبا افزودن براده های منیزیم به ب. 3

                                                       . بدون منشور دستگاه طیف بین تک تک خطوط طیف های اتمی مشاهده نمی شود. 4

                                              (آهن درسته نه منیزیم)     3گزینه ی : پاسخ 

 



 

 !!!! قورت میدهآرایش الکترونی رو  ،تمرین طالیی بعد 

  : 1 طالییآموزشی  تمرین

 به سواالت زیر پاسخ دهید  33در مورد اتم آرسنیک با عدد اتمی  

2               3 11                    4 3                         42          3 6           32     2 2          2 6           1 

 

                                 

                   1+   1   1-     2+    1+  1  1-    2-      1        1+   1   1-       1       1+   1   1-        1         1   

 اعداد کوانتومی مغناطیسی                                                                                                                

      4 نی توسط الکترون اشغال شده است؟چند الیه ی الکترو .1

توسط  4عنی تا الیه ی ی ،  4ن ضریب زیر الیه ها چنده؟ بزرگ تری ، ضریب زیر الیه نشون دهنده ی چی بود؟ الیه

 الکترون اشغال شده
 

      3چند الیه ی الکترونی توسط الکترون پر شده است؟  .2

 . تا الیه ی سوم همه ی زیر الیه ها پر شدن

  هنوز پر نشده  4 چون زیر الیه ی ، پر نشده 4الیه : حواست باشه 
 

 8 ؟الکترون اشغال شده استچند زیر الیه توسط  .3

     مجموعه  8 ؟   توسط الکترون اشغال شدهچند مجموعه خونه  ، ه خونه ی به هم چسبیده میشه یه زیر الیههر مجموع
 

   7چند زیر الیه توسط الکترون پر شده است؟   .4

؟ یعنی خونه هاش  شده پرتوسط الکترون چند مجموعه خونه  ،ه خونه ی به هم چسبیده میشه یه زیر الیه هر مجموع

 (به جز زیر الیه ی آخر  ،همه ی زیر الیه ها  )  مجموعه  7 الکترونی هستن؟   2همه 
 

 1 ؟چند زیر الیه توسط الکترون نیمه پر شده است .5

؟ یعنی خونه  شده نیمه پرتوسط الکترون چند مجموعه خونه  ،ه خونه ی به هم چسبیده میشه یه زیر الیه هر مجموع

   (فقط زیر الیه ی آخر  )  مجموعه  1 ؟ هستن الکترونی  1هاش همه 
1 

     5 ه وجود دارد؟ چند الکترون در آخرین الی .6
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هست ؟ (  4یعنی زیرالیه های با ضریب  )  4چند الکترون توی زیر الیه های الیه ی        4آخرین الیه یعنی الیه ی 

 :ببینید        هدون 5

                
        

                    4                         4 

 

 

      18چند الکترون در الیه ی سوم وجود دارد؟   .7

یعنی زیرالیه های  )  3چند الکترون توی زیر الیه های الیه ی     3الیه ی سوم یعنی مجموعه زیر الیه های با ضریب 

 :ببینید     دونه 18هست ؟ (  3با ضریب 

            3                                    3                                                     3 

 

1 

    3  رون در آخرین زیرالیه وجود دارد؟چند الکت .8

     ه خونه ی به هم چسبیدهمجموعچند الکترون توی آخرین  ،ه خونه ی به هم چسبیده میشه یه زیر الیه هر مجموع

      دونه  3هست؟    (  4زیرالیه ی )
 

 18 تال توسط الکترون اشغال شده است؟ چند اوربی .9

  ونهخ 18 یعنی توی چند خونه الکترون هست؟ شده ؟ اشغالچند خونه توسط الکترون  ،هر خونه میشه یه اوربیتال   
                        

 15  بیتال توسط الکترون پر شده است؟چند اور .11

 ونه      خ 15   (الکترونیه؟   2یعنی چند خونه  )چند خونه توسط الکترون پر شده ؟  ،هر خونه میشه یه اوربیتال 
    

 3  ل توسط الکترون نیمه پر شده است؟چند اوربیتا .11

      ونهخ  3 (الکترونیه؟   1یعنی چند خونه ) چند خونه توسط الکترون نیمه پر شده ؟  ،هر خونه میشه یه اوربیتال 

               

 الکترون های موجود در آخرین زیرالیه در کدام عدد کوانتومی با هم تفاوت دارند؟   عدد کوانتومی مغناطیسی     .12

: عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین   و  1: اوربیتالی  د کوانتومیعد  ،  4:  اصلی د کوانتومیواسه هر سه تاشون  عد
1
2

 + 

 :ببینید     .عدد کوانتومی مغناطیسی با هم تفاوت دارنهست و فقط توی 
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           1+   1    1-                                                                         

 :ببینید    .آخرین الکترون را تعیین کنید مغناطیسی اوربیتالی و ، اصلی اعداد کوانتومی .13

4 

                            

                   1+                                                                         

                                                                                                                                                  1: عدد کوانتومی مغناطیسی                         1: عدد کوانتومی اوربیتالی                                 4: عدد کوانتومی اصلی 

 

  مجموع اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین الکترون ها چند است؟ .14

پر اما حواست باشه توی اوربیتال های  ،باید اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین همه ی الکترون ها رو جمع بزنیم 

کال سه تا  ، (چون یکیشون منفی و یکیشون مثبته )مجموع اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین دو الکترون صفر میشه 

       :اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین میشه  یعنی جمع ، اوربیتالمون با اسپین مثبت نیمه پر شدن
3
2

 +  = ( 
1
2

 + ) × 3     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  8 است؟ چند الکترون دارای عدد کوانتومی اوربیتالی صفر .15

هستن؟  یعنی کال چند الکترون در زیر الیه های    یعنی چی؟ یعنی زیر الیه ی  صفرعدد کوانتومی اوربیتالی 

 :ببینید        دونه  8میشه 

1      2                        3                              4                                                                          

 

 :ببینید      7  است؟  +1دارای عدد کوانتومی مغناطیسی  چند الکترون .16

 

              1+                        1+                                   1+                             1+    

چند الکترون دارای عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین   .17
1
2

  15 است؟  -  

عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین  
1
2

یعنی چند الکترون رو به پایین هست؟ میشه  ، یعنی الکترون های رو به پایین  -  

      دونه  15
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    11 است؟  2 اوربیتالیو عدد کوانتومی   3 الکترون دارای عدد کوانتومی اصلیچند  .18

یعنی چند  ، یعنی زیر الیه ی   2 اوربیتالیعدد کوانتومی  ، هست  3یعنی ضریب زیرالیه   3 عدد کوانتومی اصلی

     دونه 11هست؟ میشه   3 الکترون در زیر الیه ی

                                                          

  2 است؟  +2 عدد کوانتومی مغناطیسیو   3صلی چند الکترون دارای عدد کوانتومی ا .19

چند الکترون با عدد   3زیر الیه های با ضریب  دریعنی  ، هست  3یعنی ضریب زیرالیه   3صلی عدد کوانتومی ا

 :ببینید       دونه 2هست؟ میشه   +2 کوانتومی مغناطیسی

3 

 

                                    2+                                    

  5  است؟   -1و عدد کوانتومی مغناطیسی   1 ون دارای عدد کوانتومی اوربیتالیچند الکتر .21

 چند الکترون با عدد کوانتومی مغناطیسی در زیر الیه های  یعنی ،یعنی زیر الیه ی   2 اوربیتالیعدد کوانتومی 

 :ببینید          دونه 5هست؟ میشه   -1

                         3                                                                 4                               2 

 

                                 

                               1-                                                          1-                             1-         

 و عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین   3چند الکترون دارای عدد کوانتومی اصلی  .21
1
2

 9  است؟ +

 عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین . هست  3یعنی ضریب زیرالیه   3صلی عدد کوانتومی ا
1
2

یعنی الکترون های رو  +

 :ببینید       هدون 9هست؟ میشه   چند الکترون رو به باال  3ضریب یعنی در زیر الیه های با  ،به باال 

            3                                    3                                                     3 

 

و عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین  1چند الکترون دارای عدد کوانتومی اوربیتالی  .22
1
2

 6  است؟  -  
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عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین   ،یعنی زیر الیه ی   1اوربیتالی عدد کوانتومی 
1
2

یعنی الکترون های رو به   -  

 :ببینید        دونه 6هست؟ میشه  رو به پایین چند الکترون در زیر الیه های  یعنی ، پایین

                         3                                                                 4                               2 

 

 

 و عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین   -1چند الکترون دارای عدد کوانتومی مغناطیسی  .23
1
2

 4  است؟ +

 عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین 
1
2

عدد کوانتومی با  یعنی چند الکترون رو به باال ،یعنی الکترون های رو به باال  +

 :ببینید      دونه 4میشه هست؟   -1مغناطیسی 

 

                                 

                        1-                        1-                                 1-                              1-       

 

   ؟آرایش الکترونی رو قورت دادی   ؟خوب تمرینو فهمیدی

 .باید حل کنیخب بعدی رو خودت 

 

  : 2 طالیی تمرین

 به سواالت زیر پاسخ دهید  51در مورد اتم قلع  با عدد اتمی 

 چند الیه ی الکترونی توسط الکترون اشغال شده است؟  .1

5 

 چند الیه ی الکترونی توسط الکترون پر شده است؟  .2

3      

  چند زیر الیه توسط الکترون اشغال شده است؟ .3

11 
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 چند زیر الیه توسط الکترون پر شده است؟   .4

11   

  چند زیر الیه توسط الکترون نیمه پر شده است؟ .5

 صفر

 ه وجود دارد؟ چند الکترون در آخرین الی .6

4                                       

   سوم وجود دارد؟ ی چند الکترون در الیه .7

18   

     رون در آخرین زیرالیه وجود دارد؟چند الکت .8

2 

  تال توسط الکترون اشغال شده است؟ چند اوربی .9

26 

 چند اوربیتال توسط الکترون پر شده است؟   .11

24 

   است؟ل توسط الکترون نیمه پر شده چند اوربیتا .11

2                                         

                   الکترون های موجود در آخرین زیرالیه در کدام عدد کوانتومی با هم تفاوت دارند؟                                                    .12

 عدد کوانتومی مغناطیسی    

  .آخرین الکترون را تعیین کنید مغناطیسی اوربیتالی و ، اصلی اعداد کوانتومی .13

                                                                                                                                                  صفر: عدد کوانتومی مغناطیسی                        1: عدد کوانتومی اوربیتالی                              5: عدد کوانتومی اصلی 

  مجموع اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین الکترون ها چند است؟ .14

1 

  است؟ چند الکترون دارای عدد کوانتومی اوربیتالی صفر .15

11 

     است؟  1دارای عدد کوانتومی مغناطیسی  چند الکترون .16

11 
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چند الکترون دارای عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین   .17
1
2

  است؟  -  

24 

  است؟  1 اوربیتالیو عدد کوانتومی   5 الکترون دارای عدد کوانتومی اصلیچند  .18

2                                                            

  است؟  +2 و عدد کوانتومی مغناطیسی  3صلی الکترون دارای عدد کوانتومی اچند  .19

2 

   است؟   -1و عدد کوانتومی مغناطیسی    1 ون دارای عدد کوانتومی اوربیتالیچند الکتر .21

7 

 و عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین   5  چند الکترون دارای عدد کوانتومی اصلی .21
1
2

   است؟ +

3 

و عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین   1چند الکترون دارای عدد کوانتومی اوربیتالی  .22
1
2

   است؟  -  

9 

 و عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین   -1چند الکترون دارای عدد کوانتومی مغناطیسی  .23
1
2

   است؟ +

5 

 

 (تناوب )دوره تعیین

 !میگی نه نیگا کن ! اصال الزم نیست ! نکنه فک می کنی واسه تعیین دوره باید آرایش الکترونی رسم کنی 

 

  : نکته طالیی

 دوره  =  تعداد گاز نجیب ما قبل عدد اتمی عنصر  +  1

   :یادآوری

 86 ،  54 ،  36 ، 18  ، 11 ،  2    ؟اتمی گازهای نجیب به ترتیب چند بودعدد های 

 مثال
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1. 55  

  ( 54 ،  36 ، 18  ، 11 ،  2) گاز   5  ؟رو میگی  55  تعداد گاز های نجیب قبل

   5 + 1 =  6      یعنی دوره میشه

2. 47 

  ( 36 ، 18  ، 11 ،  2) گاز   4  ؟رو میگی  47  تعداد گاز های نجیب قبل

   4 + 1 =  5      یعنی دوره میشه

3. 21 

  ( 18  ، 11 ،  2) گاز   3  ؟رو میگی   21 تعداد گاز های نجیب قبل

   3 + 1 =  4      یعنی دوره میشه

4. 16 

  ( 11 ،  2) گاز   2  ؟رو میگی   16 تعداد گاز های نجیب قبل

   2 + 1 =  3      یعنی دوره میشه

5. 7 

  (  2) گاز   1  ؟رو میگی   7  نجیب قبل تعداد گاز های

   1 + 1 =  2      یعنی دوره میشه

 

 !میگی نه نیگا کن ! اصال الزم نیست ! نکنه فک می کنی واسه تعیین گروه باید آرایش الکترونی رسم کنی 

 :طالیی   نکته ی

 با عدد اتمی نزدیک ترین گاز نجیباختالف عدد اتمی عنصر   = عدد اتمی عنصر  - عدد اتمی نزدیک ترین گاز نجیب

 :                  مثبت شد  نزدیک ترین گاز نجیب عدد اتمی عدد اتمی عنصر بااختالف اگر  .1

 گروه = نزدیک ترین گاز نجیب عدد اتمی عدد اتمی عنصر بااختالف 

                      

 :      منفی شد  نزدیک ترین گاز نجیب عدد اتمی عدد اتمی عنصر بااختالف اگر  .2

 گروه  =   18  + نزدیک ترین گاز نجیب عدد اتمی عدد اتمی عنصر بااختالف 

 مثال



 شیمی جامع کنکور

 عرفان مرادی                                                                                                               9 

1. 55 

                                                                                                                            54؟   رو میگی  55  عدد اتمی نزدیک ترین گاز  نجیب به

                                                                نزدیک ترین گاز نجیب عدد اتمی عدد اتمی عنصر بااختالف   = 55 - 54 = 1

  1  یعنی گروه میشه اختالفشون مثبت شد

2. 47 

                                                                                                                            54؟   رو میگی  47  عدد اتمی نزدیک ترین گاز  نجیب به

                                                                با عدد اتمی نزدیک ترین گاز نجیبعدد اتمی عنصر اختالف   =  47 - 54 =  -7

    18 + ( -7 ) =  11  یعنی گروه میشه شد منفیاختالفشون 

3. 21

                                                                                                                            18؟   رو میگی  21  عدد اتمی نزدیک ترین گاز  نجیب به

                                                                عدد اتمی عنصر با عدد اتمی نزدیک ترین گاز نجیباختالف   = 21 - 18 = 2

  2  یعنی گروه میشه اختالفشون مثبت شد

4. 16

                                                                                                                            18؟   رو میگی  16  عدد اتمی نزدیک ترین گاز  نجیب به

                                                                با عدد اتمی نزدیک ترین گاز نجیبعدد اتمی عنصر اختالف   =  16 - 18 =  -2

    18 + ( -2) =  16  یعنی گروه میشه اختالفشون منفی شد

5. 7

                                                                                                                            11؟   رو میگی  7  عدد اتمی نزدیک ترین گاز  نجیب به

                                                                عدد اتمی عنصر با عدد اتمی نزدیک ترین گاز نجیباختالف   =  7 - 11 =  -3

    18 + ( -3) =  15  یعنی گروه میشه اختالفشون منفی شد

 

  : 1فرمول طالیی 
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 2 × عدد اتمی  =عدد جرمی    -تفاوت تعداد پروتون ها و نوترون ها  

 : تست های تلفیقی

عدد اتمی این عنصر کدام  ، باشد 9 ربراب 75ی با عدد جرمی عنصر اتم های نوترون و ها پروتون تعداد تفاوت اگر .1

                         ( خارج از کشور 87سراسری ریاضی  )                                                                 ؟ بوده و در کدام تناوب جای دارد

1. 31 - 3                                                                                                                                                                                                         

2. 31 - 4                                                                                                                                                                               

3. 33 - 3                                                                                                                                                                                

4 .33 - 4    

                                                    (     33یعنی عدد اتمی میشه   ،  2 × عدد اتمی  =  75 - 9  =  66 )        4  گزینه ی :      پاسخ 

                                                                                                                                                                :تعیین دوره 

    ( 18  ، 11 ،  2) گاز   3  ؟رو میگی   33  تعداد گاز های نجیب قبل

                                                                                                                                           3 + 1 =  4   یعنی دوره میشه

کدام عدد اتمی این عنصر ، باشد 14 برابر 116عدد جرمی  عنصری با روتون هایپ نوترون ها و تعداداگر تفاوت  .2

                       ( 87سراسری ریاضی  )                                                                     جای دارد؟ گروهکدام  و تناوبکدام  درو بوده

1 .46 - 5  - 11                                                                                                                                                                        

2 .46 - 5  - 12                                                                                                                                                                                   

3 .48 - 4  - 11                                                                                                                                                                                      

4 .48 - 4  - 12      

                                                                    (    46یعنی عدد اتمی میشه   ،  2 × عدد اتمی  =  116 - 14  =  92 )        1  گزینه ی :      پاسخ 

 :تعیین دوره 

    ( 36 ، 18  ، 11 ،  2) گاز   4  ؟رو میگی   46  تعداد گاز های نجیب قبل

                                                                                                                                           4 + 1 =  5      یعنی دوره میشه
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 :تعیین گروه 

                                                                                                                           54؟  رو میگی  46  عدد اتمی نزدیک ترین گاز  نجیب به

                                                                عدد اتمی عنصر با عدد اتمی نزدیک ترین گاز نجیباختالف   =  46 - 54 =  -8

    18 + ( -8 ) =  11  یعنی گروه میشه اختالفشون منفی شد

 

 در یون ها  : 2فرمول طالیی 

 2 × عدد اتمی  =عدد جرمی    -تفاوت تعداد الکترون ها و نوترون ها   + بار

 

عدد اتمی این عنصر کدام بوده و  ، باشد 16  برابر  593+یون تک اتمی  ینوترون ها ها والکترون تعداد تفاوت  اگر .3

                (  88سراسری تجربی  )                                                                     در کدام تناوب جای دارد؟                               

                                                                                                                                                                             پنجم - 41. 1

                                                                                                                                                                  ششم          - 52. 2

                                                                                                                                                             پنجم               - 41. 3

 ششم - 52. 4

  ( 41یعنی عدد اتمی میشه  ،  2 × عدد اتمی  =  93 - 16 + 5 =  82  در یون هامی دونیم  )   3ی    گزینه:      پاسخ 

                                                                                                                                                                :تعیین دوره 

    ( 36 ، 18  ، 11 ،  2) گاز   4  ؟رو میگی   41  تعداد گاز های نجیب قبل

                                                                                                                                           4 + 1 =  5      یعنی دوره میشه

و کدام بودهعدد اتمی این عنصر ، باشد 12برابر  375+ی یون تک اتمی فاوت تعداد الکترون ها و نوترون هااگر ت .4

               ( 89سراسری ریاضی  )                                                                                جای دارد؟ گروهکدام  و تناوبکدام  در

                                                                                                                                                                           چهارم           - 14 - 33. 1

                                                                                                                                                 چهارم         - 15 - 33. 2

                                                                                                                                                                    پنجم - 14 - 35. 3

   نجمپ - 15 - 35. 4
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  (   33یعنی عدد اتمی میشه   ،  2 × عدد اتمی  =  75 - 12 + 3 =  66می دونیم در یون ها  )        3گزینه ی   :      پاسخ 

 :تعیین دوره 

    ( 18  ، 11 ،  2) گاز   3  ؟رو میگی   33  تعداد گاز های نجیب قبل

                                                                                                                                           3 + 1 =  4      یعنی دوره میشه

 :تعیین گروه 

                                                                                                                            36؟  رو میگی  33  عدد اتمی نزدیک ترین گاز  نجیب به

                                                                عدد اتمی عنصر با عدد اتمی نزدیک ترین گاز نجیباختالف   =  33 - 36 =  -3

    18 + ( -3 ) =  15  یعنی گروه میشه اختالفشون منفی شد

و تناوب در کدام عنصراین  ، باشد  45  برابر 2217+ ی یون تک اتمیفاوت تعداد الکترون ها و نوترون هااگر ت .5

                                                                     ( 91سراسری تجربی )                                                                                        جای دارد؟                   کدام گروه 

                                                                                                                                                                                       13 -پنجم .  1

                                                                                                                                                                         14 -ششم .  2

                                                                                                                                                                              15 -پنجم   .3

        16 -ششم   .4

 (  82یعنی عدد اتمی میشه  ،  2 × عدد اتمی  =  217 - 45 + 2 =  164می دونیم در یون ها  )      2گزینه ی   :      پاسخ 

 :تعیین دوره 

    ( 54 ،  36 ، 18  ، 11 ،  2) گاز   5  ؟رو میگی   82  تعداد گاز های نجیب قبل

                                                                                                                                           5 + 1 =  6      یعنی دوره میشه

 :تعیین گروه 

                                                                                                                           86؟  رو میگی  82  عدد اتمی نزدیک ترین گاز  نجیب به

                                                                عدد اتمی عنصر با عدد اتمی نزدیک ترین گاز نجیباختالف   =  82 - 86 =  -4

   18 + ( -4 ) =  14  یعنی گروه میشه اختالفشون منفی شد

و  تناوب در کدامعنصر این ، باشد  23برابر  4119+ یون تک اتمی تعداد الکترون ها و نوترون هایاگر تفاوت  .6

                   ( خارج از کشور 88سراسری تجربی  )                                                                          گروه جای دارد؟         کدام 
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                                                                                                                                                                14 - ارمچه .1

                                                                                                                                                                              15 - چهارم. 2

                                                                                                                                                                       14 -پنجم  .3

 15 - پنجم. 4

  (  51یعنی عدد اتمی میشه  ،  2 × عدد اتمی  =  119 - 23 + 4 =  112می دونیم در یون ها  )      4گزینه ی   :      پاسخ 

 :تعیین دوره 

    (  36 ، 18  ، 11 ،  2) گاز   4  ؟رو میگی  51  قبل تعداد گاز های نجیب

                                                                                                                                           4 + 1 =  5      یعنی دوره میشه

 :تعیین گروه 

                                                                                                                           54؟  رو میگی  51  گاز  نجیب بهعدد اتمی نزدیک ترین 

                                                                عدد اتمی عنصر با عدد اتمی نزدیک ترین گاز نجیباختالف   =  51 - 54 =  -3

    18 + ( -3 ) = 15  یعنی گروه میشه اختالفشون منفی شد


