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 طؤال ردیف

 ذ.جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًی 

ـابـ امت. ها با تؼؼاػ .........................ػؿصالت ػاػی تؼؼاػ الکتـوو 1  ب

 اؿائه گـػیؼ. تىمٔ ......................... عىؿىیؼیهؼل هًظىهه  2

ـتیب صؼاکخـ هی 3  و تىايؼ .........................ػؿ هؼاؿ ػوم و مىم به ت
......................... 

ـ   گیـػ.وو را  ػؼػ الکت

ت ػؼػ اتمی ػًَـها ؿا ػؿ مم 4
......................... 

 يىینًؼ.ييايه ىیمیایی آو هی ......................... و 

5 
......................... 

 ييايه ىیمیایی ػًَـ کلـ امت.

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  

 ياػؿمت  ػؿمت  ها همیيه حابت امت.تؼؼاػ يىتـوو ،تيکیل ػهًؼه اتن اف بیى ؽؿات 6

 ياػؿمت  ػؿمت  های یکنايی ػاؿػ.های یک ػًَـ تؼؼاػ يىتـووتمام ایقوتىپ 7

ـوو ػؿ یىو هًفی، 8 ـوتىوهای یک اتن اف تؼتؼؼاػ الکت  ياػؿمت   ػؿمت  تـ امت. هایو بیوؼاػ پ

 ياػؿمت  ػؿمت  امت.  Neو مؼین  Naييايه ىیمیایی يئىو  9

 ياػؿمت  ػؿمت  هیؼؿوژو تًها اتمی امت که همکى امت ػؿ هنته عىػ يىتـوو يؼاىته باىؼ. 11

 ها را به هن وؿل کًیذ(ی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت )آوها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

 الکتـوو       باؿ الکتـیکی اتن ػؿ صالت ػاػی 11

 يىتـوو        ىىػ.هیپىىی چين اتن ؽؿه ایى رـم اف ،گیـیايؼافه ػؿ 12

 عًخی         ؽؿه بؼوو باؿ 13

 ػؼػ رـهی         های اتنتؼؼاػ پـوتىو 14

      ػؼػ اتمی 

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.طغدرپز  

 این.بذطت آورده های اتمی را بتىايین اس هظته آو جذا کًین آيگاه .........................اگز یکی اس پزوتىو 15

 ب( یک یىو هخبت اف هماو ػًَـ  الف( یک ایقوتىپ اف هماو ػًَـ 

 ا عىاً رؼیؼػ( یک ػًَـ رؼیؼ ب د( یک یىو هًفی اف هماو ػًَـ 

,H) های هیذروژواتن اس هزیک اس ایشوتىپ nاگز در ظزفی  16 H, H3 2 1
1 1  داػته باػین در ایى ظزف چًذ يىتزوو دارین؟( 1

n 9 ػ(   8 د( n4  nب(  n 3 الف( 

a یىو 17
a A 2 2  کتزوو اطت؟لدارای چًذ ا 2

a الف( 1   )ب a 2 2   )دa   )ػa 2  

 اطت. 4ها در کذام اتن بزابز ها و يىتزووتفاوت تؼذاد پزوتىو 18

Li7 الف(
3   )ب Fe56

26   )د Be9
4   )ػ N14

7   



 

 

  ت فصل ه  فصل للو  جربه  شتم سؤاال 11

 ػىد؟در چه ؿىرت یک اتن دارای بار الکتزیکی هًفی هی 19

ـفتى پـوتىو  ـفتى الکتـوو   الف( با گ  ػ( با اف ػمت ػاػو پـوتىو    د( با اف ػمت ػاػو الکتـوو   ب( با گ

 ن تفاوت داريذ؟های یک ػًـز در کذام یک اس هىارد سیز باهایشوتىپ 21

 و چگالی  رـمب(  ها و ػؼػ اتمی الف( تؼؼاػ پـوتىو

 ػ( يماػ ىیمیایی و عىاً ىیمیایی  ها ػؿ رؼول تًاوبی د( هکاو آو

 کذام یک اس ػًاؿز سیز پزتىسا اطت؟ هظته 21

N14 ب( H31  الف(
7   )د Fe56

26   )ػ Li7
3  

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 تـیى ػؼػ رـهی کـبى ؿا بًىینیؼ.تـیى و بیوکن 22

ـکیب چه ػًاٍـی تيکیل ىؼه امت. 23  يمک عىؿاکی اف ت

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

 فـُ کًیؼ( Aها ؿا تـوو امت يماػ ىیمیایی آو ؿا بًىینیؼ )يام اتنيى 5پـوتىو و  4الکتـوو  3اتمی ػاؿای  24

 یىو ؿا تؼـیف کًیؼ. 25

X17 ػًَـ 26 2
 ؿا ػؿ يظـ بگیـیؼ و با تىره به آو به مئىاالت پامظ ػهیؼ.  8

 ػهؼ؟ػؿباالی ایى ػًَـ چه چیقی ؿا يياو هی( -2) الف( ػؼػ

 ایى ػًَـ ؿا بًىینیؼ؟ب( ػؼػ رـهی و ػؼػ اتمی 

 کتـوو، پـوتىو و يىتـوو ایى اتن ؿا صناب کًیؼ.لد( تؼؼاػ ا

 ػهؼ.ىکل هتفاوت اف اتن هیؼؿوژو ؿا يياو هی مهتَىیـ فیـ  27

H H H3 2 1
1 1 1  

 ىىيؼ؟الف( ایى اىکال هتفاوت اف یک ػًَـ چه ياهیؼه هی

ـکؼام ؿا هضامبه کًیؼ.  ب( ػؼػ رـهی ه

ـا؟( کؼد ـتىفایی ػاؿػ؟ چ  ام یک عاٍیت پ

ـای اتمی که ػؿ هنته آو  28 يىتـوو ورىػ ػاؿػ ؿمن کـػه و ػؼػ اتمی و ػؼػ رـهـی ایـى ػًَــ  7پـوتىو و  6هؼل بىؿ ؿا ب

 ؿا هيغٌ کًیؼ.

 ( ػؼػ اتمی )

 ( ػؼػ رـهی )

 هفاهین فیـ ؿا تؼـیف کًیؼ: 29

 ػؼػ رـهی:

 ایقوتىپ:

ـا اتن ػؿ صالت ػاػی ع 31  ًخی امت؟چ

ـاؿ هی 31  گیـػ؟ به چه ػلت ػؿ ػًَـ لیتین، مىهیى الکتـوو ػؿ الیه ػوم ل

ـتىفا )ؿاػیىاکتیى( ػؿ فيؼگی ها مه هىؿػ يام ببـیؼ. های هفیؼکاؿبـػ اف 32  هىاػ پ

 ؿا بًىینیؼ. 13و  12یک تفاوت و یک ىباهت بیى کـبى  33
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   8 - 2ـ  3 ـ بىؿ  2 ها ـ پـوتىو 1

Clـ  5 پاییى - ـ چپ 4

 ـ ػؿمت 8 ـ ياػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ـ ياػؿمت 9

 ـ يىتـوو 13 ـ الکتـوو  12 ـ عًخی 11

 ـ ػؼػ اتمی 14

 ـ ػ 17 ـ الف 16 ـ ػ 15

 ـ ب 21 ـ ب 19 ـ ػ 18

 ـ الف 21

 کلـ ـ ػو ػًَـ مؼین و 23 14تـیى و بیو 12تـیى ـ کن 22

A9 ـ 24
4  

ـابـ يباىؼ یىو هیها و پـوتىوای که تؼؼاػ الکتـووـ ؽؿه 25  .گىیًؼهای آو باهن ب

ـفته امت. 2هؼ ایى ػًَـ ػيياو هیـ الف(  26  الکتـوو گ

 8ی و ػؼػ اتم 17ػؼػ رـهی ب(  

 9و يىتـوو  8پـوتىو  11الکتـوو  تؼؼاػ د(  

 3م ىو تـیتی 2م ىػوتـی 1م ىی پـوتیػؼػ رـه (ب                       ( ایقوتىپـ الف 27

ـا تؼؼاػ يىتـوىتـیتی (د  ـتىفا امت فی ـابـ پـوتىو 5/1تـ اف  های آو بیوم پ  هایو امت(ب

 (13ػؼػ رـهی ) (  6ـ ػؼػ اتمی ) 28

 

 

29- 

 ىىػ. به هزمىع پـوتىو و يىتـوو یک اتن گفته هی ػؼػ رـهی:  

 ػًاٍـی که ػؼػ اتمی یکناو و ػؼػ رـهی هتفاوت ػاؿيؼ. تىپ:ایقو 

ـابـ امت. -31  چىو تؼؼاػ پـوتىو و الکتـوو اتن با هن ب

ـا ػؿ الیه اول صؼاکخـ  -31  گیـػ و الکتـوو بؼؼی بایؼ بـوػ الیه بؼؼی الکتـوو را هی 2فی

ـافی  -32  ای يیـوگاه بـق هنته –ػمتگاه هيؼاؿ آتو  –ػمتگاه آيژیىگ

 ػاؿػ. 12تـ ينبت به کـبى  ، یک ػؼػ يىتـوو بیو 13تفاوت: کـبى -33

 ىباهت: تؼؼاػ پـوتىو وػؼػ اتمی هـ ػو یکناو امت. 
  


