


است: زیر صورت به که است شده تشکیل اصلی قسمت 4 از )دهم( 1 شیمی امتحان شب کتاب
میشود: تقسیم قسمت دو به خودش که است اول نوبت مباحث به مربوط کتاب این 3 تا 1 شمارءه آزمونهای اول: نوبت آزمونهای -1

درسنامه از فصل هر خواندن از پس خواستید؛ گر ا که کردهایم طبقهبندی فصل به فصل را 2 و 1 شمارءه آزمونهای طبقهبندیشده: آزمونهای الف(

هستند. کامل آزمون یک مثل و 20نمرهای هم، آزمونها این باشد حواستان کنید. پیدا را آنها بتوانید راحتی به کنید، حل سؤال تعدادی
ببینید. گرفت، خواهد شما از معلمتان که را آزمونی مشابه اول نوبت آزمون یک تا نکردهایم طبقهبندی را 3 شمارءه آزمون طبقهبندینشده: آزمون ب(

میشود: تقسیم بخش 2 به خودش هم، قسمت این شدهاند. طرح سال پایان امتحان مطابق و کتاب کل از 12 تا 4 شمارءه آزمونهای دوم: نوبت آزمونهای -2

پس خواستید گر ا هم باز که کردهایم طبقهبندی هم شدهاند طرح دوم نوبت برای که را 7 تا 4 شمارءه آزمونهای طبقهبندیشده: آزمونهای الف(

20 هم، آزمونها این از کدام هر باشید. داشته اختیار در خوبی منبع کنید، حل گانه جدا طور به فصل هر از سؤال تعدادی درسنامهها خواندن از
میبینید. را کامل آزمون 4 شما بخش، این در واقع در دارند نمره

پایان آزمون مشابِه دوم، نوبت آزمون 5 با بخش این در پس، نکردهایم؛ طبقهبندی را 12 تا 8 شمارءه آزمونهای طبقهبندینشده: آزمونهای ب(

شد. خواهید مواجه معلمتان سال
در نوشتهایم. برایتان کنید، کسب کامل نمرءه که بنویسید امتحان در باید شما را آنچه تمام آزمونها تشریحی پاسخ در آزمونها: تشریحی پاسخ -3

دادهایم. قرار طوسیرنگ کادرهای در را تکمیلی توضیحات قسمت این
که را آنچه تمام قسمت این در نمیخوانند را کتاب این که است کسانی به نسبت شما برندءه برگ قسمت این امتحانی: شب کامل درسنامءه -4

ببرید! را لذتش و بخوانید آوردهایم، صفحه 21 در تنها دارید، نیاز )1( شیمی امتحان در عالی نمرءه گرفتن برای شما

نامه پاسخ آزمون نوبت

28 3 اول )طبقهبندیشده( 1 شمارءه آزمون

28 5 اول )طبقهبندیشده( 2 شمارءه آزمون

29 7 اول )طبقهبندینشده( 3 شمارءه آزمون

30 9 دوم )طبقهبندیشده( 4 شمارءه آزمون

32 11 دوم )طبقهبندیشده( 5 شمارءه آزمون

33 13 دوم )طبقهبندیشده( 6 شمارءه آزمون

34 15 دوم )طبقهبندیشده( 7 شمارءه آزمون

35 17 دوم )طبقهبندینشده( 8 شمارءه آزمون

36 19 دوم )طبقهبندینشده( 9 شمارءه آزمون

37 21 دوم )طبقهبندینشده( 10 شمارءه آزمون

38 23 دوم )طبقهبندینشده( 11 شمارءه آزمون

39 25 دوم )طبقهبندینشده( 12 شمارءه آزمون

41 امتحان شب برای توپ درسنامءه
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  kheilisabz.com دقيقه۹۰: زمان آزمونرياضی فيزيک و علوم تجربی:رشته  )۱(شيمی
  نمره   پايۀ دهم دورۀ متوسطۀ دومنوبت اول  ۳ ۀآزمون شماررديف

كنشۀبا توجه به معادل  ۱   .شده پاسخ دهيدهای مطرحهای زير به پرسش شيميايی وا
    a) C H N O CO H O N O   3 5 3 9 2 2 2 2  

    atmb) N H NH 200
2 2 33 2  

    c) Fe O .............. 24 3 2   
(a)) آ كنش   . كنيدرا موازنهوا

)نماد) ب )(a) كنش )atmو نماددر وا )200(b)كنش   چه معنايی دارد؟در وا
  .مربوط به تشكيل زنگ آهن است، آن را كامل كنيد(c)ۀمعادل) پ

۲۵/۱

  .نامه منتقل كنيد انتخاب و به پاسخبرای تكميل هر عبارترا مناسبۀهای داخل كادر، واژر هر مورد، از بين واژهد۲

n22ـ  افزايشـ پرتوزايیـ طيف نشری خطیـl 4   هاای از رنگ به هم پيوستهۀـ  گستر نوری با طول موج معينـ ـ كاهشسازی ايزوتوپیغنیـ ظرفيتـ 2

  .توان از آن برای شناسايی فلز استفاده كرد می، خود را دارد كه مانند اثر انگشتۀويژ..............  فلز،هر) آ
  .يابدمی.............. ها در اتم با افزايش فاصله از هسته،انرژی الكترون) ب
  .كنندايجاد می..............   م بازگشت به حالت پايه،ها در اتم برانگيخته، هنگاالكترون) پ
)فرايندی كه طی آن، مقدار ايزوتوپ پرتوزای اورانيم) ت U)235شودگفته می.............. يابد،در مخلوط طبيعی اين عنصر افزايش می.  
كثر گنجايش الكترون) ث   .قابل محاسبه است........  ......ۀهای يک زيراليه از رابطحدا

۲۵/۱  

ترين زيراليۀ خود تنها يکبرای نمونه اتم مس در بيرونی. كندها از قاعدۀ آفبا پيروی نمیدهد كه آرايش الكترونی برخی اتمسنجی نشان میهای طيفداده) آ  ۳
)بر اين اساس، آرايش الكترونی مس. الكترون دارد Cu)29م كنيدرا رس.  

  .با توجه به شكل جرم اتمی ميانگين منيزيم را به دست آوريد) ب

  

۵/۱  

كره چيست؟ِیيهای باالها در اليهعلت ايجاد يون) آ  ۴    هوا
  ؟شده خواهد داشتبه نظر شما اين روش چه تأثيری بر استحكام و طول عمر فلز جوشكاری. اثر هنگام جوشكاری استيكی از كاربردهای آرگون ايجاد محيط بی) ب

۱  

كنش سه فلز آلومينيم، آهن و روی را در شرايط يكسان با محلولی از يک اسيد نشان می  ۵   .دهدشكل زير وا
ك)  آ   پذيرتر است؟ چرا؟نشكدام فلز وا
   آهنی؟ چرا؟ۀيابد يا تيغ آلومينيمی زودتر اكسايش میۀبينی كنيد در شرايط يكسان، تيغپيش) ب

  

۵/۱  

  .نادرست را بنويسيد) های(های زير را مشخص كرده و شكل درست عبارتنادرستی هر يک از عبارتدرستی يا  ۶
) تكنسيمۀهم) آ Tc)99كنش   .ای ساخته شودهای هستهموجود در جهان بايد به طور مصنوعی و با استفاده از وا
  . متفاوت است،وبی جای دارندخواص شيميايی عنصرهايی كه در يک دوره از جدول تنا) ب
  .تری دارندپرتوهای ايكس نسبت به پرتوهای گاما طول موج بيشتر و نسبت به پرتوهای فرابنفش انرژی كم) پ
  .شونده ترتيب از الكترون اشغال میب ،d3وs3،p3های سوم جدول تناوبی، زيراليهۀدر عناصر دور) ت

۵/۱  
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  kheilisabz.com دقيقه۹۰: زمان آزمونرياضی فيزيک و علوم تجربی:رشته  )۱(شيمی
  نمره   پايۀ دهم دورۀ متوسطۀ دومنوبت اول  ۳ ۀآزمون شماررديف

عدد جرمی و عـدد اتمـی در اطـراف نمـاد عنـصر. ( را بنويسيداين يوننماد شيميايی. الكترون وجود دارد21نوترون و28پروتون،24 كروم،ی ازدر يون) آ  ۷
  .) داده شودنمايش

59) ب X Xتعداد ذرات زيراتمی. است5برابراختالف نوترون و پروتون در عنصر   .را به دست آوريدعنصر

۵/۱  

۸  X Yو2آرايش الكترونی 3p   .شودختم می63به زيراليۀ
Y) آ X و آرايش الكترون ـ نقطهآرايش الكترونی فشردۀ عنصر   .را بنويسيدای عنصر
Xۀعدد اتمی و شمار) ب   .را مشخص كنيد دوره و گروه عنصر
X) پ   .را بنويسيدYوفرمول شيميايی حاصل از تركيب عنصر

۷۵/۱  

  .های زير را بنويسيدنام شيميايی تركيب) آ  ۹
Fe O2 3(...............)PCl   5(...............)CrF   3...............)(K   S2...............) (  

  .های زير را بنويسيدفرمول شيميايی تركيب) ب
كسيدنيتدی     (...............) كلريدمكلسي  (...............)برميد(I)مس  )(...............سولفيددیربنك  )(...............روژن تتراا

۲  

/حساب كنيد) آ  ۱۰  209 03 Cu)اتم مس، شامل چند گرم مس است؟10 g.mol ) 164  
گر جرم مولی سيس پالتين برابر. رود ضدسرطان است كه برای درمان تومورهای جامد به كار میۀسيس پالتين يک ماد) ب 300xا راگرم بر مول باشد، مقدار

xPt(NHدر فرمول شيميايی اين ماده ) Cl3 H).به دست آوريد2 ,Pt ,N ,Cl / : g .mol )    11 195 14 35 5   

۵/۱  

).های زير رسم كنيدرا برای مولكول) ساختار لوويس(ایآرايش الكترون ـ نقطه) آ  ۱۱ C, S , H , Cl)6 16 1 17  
CHCl (a3  CS   (b2  

F9AlوAl13هایای اتمبا استفاده از آرايش الكترون ـ نقطه) ب   .را مشخص كنيدFاب، روند تشكيل، نام و فرمول شيميايی تركيب يونی حاصل از

۲  

  چرا؟ ؟O2ياN2شودجزء هوای مايع، كدام گاز زودتر، از هوای مايع جدا میدر تقطير جزءبه) آ  ۱۲
) جوشۀنقط  ماده C)  
N2  196  
O2  183  

  .جای خالی را پر كنيد) ب

      

۲۵/۱  

Ba    . های باريم و يد به سؤاالت پاسخ دهيد به آرايش الكترونی اتمبا توجه  ۱۳ :[Xe] s2
56 6  

    I : [Kr] d s p10 2 5
53 4 5 5  

  .شوند؟ نماد شيميايی يون پايدار هر كدام را بنويسيدهايی تبديل میهای باريم و يد در شرايط مناسب به چه يونكنيد هر يک از اتمبينی میپيش) آ
كنش باريم با يد را بنويسيد) ب   .فرمول شيميايی تركيب يونی حاصل از وا
n كوانتومیهایعدددر آرايش الكترونی اتم يد، چند الكترون با) پ  lو4    وجود دارد؟2
l كوانتومیعدددر آرايش الكترونی اتم باريم چند الكترون با) ت    وجود دارد؟0

۲  

  ۲۰  اتجمع نمر  موفق باشيد    
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  kheilisabz.com دقيقه۹۰: زمان آزمونفيزيک و علوم تجربیرياضی:رشته  )۱(شيمی
  نمره   پايۀ دهم دورۀ متوسطۀ دومنوبت دوم  ۵ ۀآزمون شماررديف

    

  .های مناسب كامل كنيدهای زير را با واژهعبارت  ۱
هایها، نخست زيراليهفزودن الكترون به زيراليهمطابق اين قاعده، هنگام ا. دهدهای گوناگون نشان میها را در اتم، ترتيب پرشدن زيراليه................قاعدۀ) آ

  .هستند................ شوند كه دارای انرژیتر به هسته پر مینزديک
همراه بـوده كـه طـی آن انـرژی(................) در توضيح چگونگی پيدايش عنصرها، برخی از دانشمندان بر اين باورند كه سرآغاز كيهان با انفجاری مهيب) ب

بـا گذشـت زمـان و.  جهان گذاشـتندۀپا به عرص................ و................ های زيراتمی، عنصرهایدر آن شرايط پس از پديدآمدن ذره. عظيمی آزاد شده است
كم شده و مجموعه   .ايجاد كرد................ های گازی به نامكاهش دما، اين عنصرهای گازی مترا

۵/۱

  .نادرست را بنويسيد) های(های زير را مشخص كرده و شكل درست عبارتنادرستی هر يک از عبارتدرستی يا۲
  .عناصر را توجيه كند ۀ هممدل اتمی بور توانست طيف نشری خطی) آ
  .طيف نشری خطی يكسانی دارندFe56وFe54هایاتم ايزوتوپ) ب
n)دو زيراليه بابين) پ l)برابر، زيراليهl   .تری داردبزرگای انرژی بيشتری دارد كه
  .كندهای آن رفتار شيميايی اتم را تعيين میای است كه الكترون ظرفيت يک اتم اليهۀالي) ت

۵/۱  

  .مسائل زير را حل كنيد  ۳
M) آ گر عدد جرمی Mها بيشتر باشد،واحد از شمار الكترون6،ها در آنشمار نوترونو75برابر3ا   .را محاسبه كنيدعدد اتمی عنصر
35Cl) ب /بوده و جرم اتمی ميانگين آن برابرCl37وعنصر كلر دارای دو ايزوتوپ amu35   .های كلر را به دست آوريددرصد فراوانی هر يک از ايزوتوپ. باشدمی5

۵/۱  

  .های زير را رسم كنيدآرايش الكترونی عناصری با ويژگی  ۴
X) آ   . چهارم جدول تناوبی قرار داردۀ پانزدهم و دوردر گروهعنصر
Y) ب n كوانتومیعددهایالكترون با8،در عنصر  lو3    .وجود دارد2
Z) پ sون، تعداد الكتردر عنصر   . الكترونی چهارم با هم برابر استۀدر اليpوهای زيراليۀ

۲  

    

  . داخل پرانتز كامل كنيدۀهای زير را با انتخاب يكی از دو واژارتهر يک از عب  ۵
  )نيتروژن ـ هليم. (شودهای بيولوژيک در پزشكی استفاده میداری نمونهكردن تاير خودروها و برای نگهبرای پر............... از گاز) آ
  )كسيت ـ هماتيتبو. (وجود دارد............... فلز آلومينيم در طبيعت به صورت) ب
كسايش،شدن، خردبه ترد) پ   )شكنندگی ـ خوردگی. (شودگفته می............... شدن و فروريختن فلزها در اثر ا
  )مونوكسيداوزون تروپوسفری ـ نيتروژن(. شودای است كه به طور مستقيم در اثر سوختن سوخت توليد می، آالينده) ............... ت

۱  

  . زير پاسخ دهيدهایبه پرسش  ۶
كره تقريبا ثابت مانده است؟ۀميليون سال پيش تاكنون نسبت گازهای سازند200اند كه ازدانشمندان چگونه به اين نتيجه رسيده) آ   ً هوا
  تر است؟ نفتی در كارخانه بسيار كمۀها با پايوليد پالستيکشدۀ تكه قيمت تمامپذيرند در حالیتخريبهای زيستچرا برخی از كشورها در پی توليد پالستيک) ب

۵/۱  

0/ارزهر ذره را هم (.ر شكل زير جاهای خالی را پر كنيدد  ۷ N)).نظر بگيريدمول در1 / ,C / ,O : g.mol )   114 01 12 01 16  

      

۱  

Fe(s)N    . مقابل است توليد آمونياک به صورتۀشد موازنهۀمعادل  ۸ (g) H (g) NH (g) 2 2 33 2  
كنش در دما و فشار اتاق انجام نمی) آ   شود؟چرا اين وا
كنش چيست؟ ايننقش فلز آهن در) ب    وا
3360STPبرای توليد)پ N)به چند گرم گاز نيتروژن نياز است؟ليتر آمونياک در شرايط g.mol ) 114  

۷۵/۱  

SO) آ  ۹ ).يدرا نوشته و ساختار لوويس آن را رسم كن3نام تركيب شيميايی S , O)16 8  
  .های زير را بنويسيدفرمول شيميايی تركيب) ب

(aقلع(II)فلوئوريد  (b   باريم سولفيد  

۲۵/۱  
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  نمره   پايۀ دهم دورۀ متوسطۀ دومنوبت دوم  ۵ ۀآزمون شماررديف

    

  .های زير پاسخ دهيدبه سؤال  ۱۰
  .توضيح دهيدرا» ست ازمين از ديدگاه شيميايی پويا«عبارت) آ
  شود؟نمک طعام براساس كدام روش فيزيكی از آب دريا جداسازی می) ب
BaCl  . آن را كامل كنيد. لريد در آب است مربوط به انحالل نمک باريم كمقابل  ۀمعادل) پ (s) (aq) (aq) 2    

۵/۱  

  .ها پاسخ دهيد به پرسشروروبهبا توجه به شكل  ۱۱
Clانحالل) آ 2Cپذيری گاز 50در دمای قدر است؟چه  
گر در دمایC) ب 40ا ،/ g0 Hاز18 S2در آب حـل شـده باشـد، محلـول حاصـل سيرشـده، سيرنـشده يـا

  فراسيرشده است؟
  گيريد؟ای میاز اين نمودارها چه نتيجه) پ
Clچرا با اين) ت Hپذيری آن در هر دمايی بيشتر ازبرابر با صفر است، ميزان انحالل2كه گشتاور دوقطبی S2؟باشدمی

  

۵/۱  

  . پاسخ دهيد) پ(تا)  آ(با توجه به تصويرهای ميكروسكوپی زير، به موارد  ۱۲

  
  . را كامل كنيدزيرجدول)  آ

K  محلول CO2 3  CuSO4  
       شکلۀشمار

  

Kهای يک موالراز ميان محلول) ب CO2   تری است؟ چرا؟يک الكتروليت قویكدامCuSO4و3
HFها نمیكدام از شكلچرا هيچ) پ   در آب باشد؟توانند نمايش خوبی برای محلول

۵/۱  

  ۱  گرم از اين محلول چند گرم باريم نيترات و چند گرم آب وجود دارد؟40در.  استجرمی باريم نيترات در آب تهيه شده8%محلول  ۱۳

  .با يكديگر برابر استCوA،Bآلی ۀجرم مولی هر سه ماد. پاسخ دهيدشدههای مطرحبا توجه به نمودار زير به پرسش  ۱۴

      
  تر است؟ چرا؟های كدام تركيب در ميدان الكتريكی محسوسشدن مولكولگيری و منظمجهت) آ
  .شده را براساس كاهش قدرت نيروهای بين مولكولی مرتب كنيدكيب دادهسه تر) ب
  پذيری بيشتری در هگزان دارد؟ چرا؟كنيد كدام ماده در شرايط يكسان انحاللبينی میپيش) پ

۵/۱  

۲۰جمع نمرات  موفق باشيد    
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۲۹  

  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  
۱-   C H N O CO H O N O   3 5 3 9 2 2 2 24 12 10   آ (6
)نماد) ب )كنش كنش میها بر اثر گرمدهندهبه معنای آن است كه وا دهندشدن وا

)atmو نماد )200نشان میatm كنش در فشار   .شودانجام می200دهد كه وا
    Fe O Fe O 2 2 34 3   پ( 2

  افزايش) ب  یطيف نشری خط) آ -۲
  سازی ايزوتوپیغنی) ت  نوری با طول موج معين) پ
l4)ث 2  
Cu    ) آ-۳ : s s p s p d s2 2 6 2 6 10 1

29 1 2 2 3 3 3 4  
Cuۀبراساس قاعد :)آ(توضيح مورد   :به صورت زير است29 آفبا آرايش الكترونی

    Cu : s s p s p d s2 2 6 2 6 9 2
29 1 2 2 3 3 3 4  

 آفبـاۀدهد كـه آرايـش الكترونـی مـس از قاعـد نشان میسنجي  طيفهای دهاما دا
 دركند و در آرايـش الكترونـی واقعـی ايـن عنـصر، تنهـا يـک الكتـرونپيروی نمی

اين آرايش زمـانی قابـل تـصور اسـت كـه. قرار دارد) s4يعنی (ترين زيراليهبيرونی
منتقـل شـده اسـت، بـر ايـنd3ۀبه زيراليs4ۀراليفرض كنيم يک الكترون از زي

  :اساس آرايش الكترونی مس به صورت زير خواهد بود
    Cu : s s p s p d s2 2 6 2 6 10 1

29 1 2 2 3 3 3 4  
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۳۰

M  )ب F M F M F
M

F F F
 


 

1 1 2 2 3 3
1 2 3

  

  ( / ) ( / ) ( / )M       24 78 7 25 10 13 26 11 17
100  

  / M / amu  2432 47 24 32100  

كرهدر اليـه) مانند اشـعۀ فـرابنفش(پرتوهای الكترومغناطيس)  آ-۴ هـای بـااليی هـوا
  .ها تبديل كنندها را به يونها و مولكولتوانند اتممی
 جوشكاری بيرون رانـده و بـه عنـوانۀدر حين جوشكاری، گاز آرگون هوا را از ناحي) ب

كسيد  بنـابراين؛كنـد جلـوگيری مـیشـدن فلـز در حـين جوشـكاریيک گاز خنثی از ا
  .يابدشده افزايش میاستحكام و طول عمر فلز جوشكاری

كنش فلـز آلـومينيم ـآلومينيم)  آ-۵  بـا اسـيد، حجـم گـازبا توجه به شكل، در اثر وا
كنش فلز آلومينيمبيشتری آزاد شده است كه نشان می  بـا اسـيد بيـشتردهد سرعت وا

  .بوده است
كسايش می آلومينيمیۀتيغ) ب كنشزودتر دچار ا پذيری آن نسبت به آهنشود، زيرا وا

  .بيشتر است
  درست)  آ-۶
  درست) ب
نادرست، پرتوهای ايكس نسبت به پرتوهای گامـا طـول مـوج بيـشتر و نـسبت بـه) پ

  .پرتوهای فرابنفش انرژی بيشتری دارند
  :)پ(توضيح مورد پرتوی فرابنفش X   انرژی:پرتوی گاماپرتوی

   پرتوی فرابنفش X   طول موج: پرتوی گاماپرتوی
s سـوم جـدول تنـاوبی، زيراليـهۀنادرست، در عناصر دور) ت لكتـروناز اp3و3هـای

  .شونداشغال می
ازp3وs3ۀ سوم جـدول تنـاوبی، فقـط زيراليـۀدر عناصر دور: )ت(توضيح مورد

توجـه داشـته. عنصر است8شوند؛ به همين دليل اين دوره شاملالكترون اشغال می
  .كندشروع به پرشدن می)  چهارمۀدور( بعدیۀدر عناصر دورd3ۀباشيد زيرالي

هـا بيـشتر از تعـداد الكتـرونواحد3،)بارهای الكتريكی مثبت(هاتعداد پروتون)  آ-۷
  .مثبت استرسه بااست؛ بنابراين يون كروم دارای بار الكتريكی) بارهای الكتريكی منفی(

  Z
Cr

A Z N A


      
52 3
24

24
24 28 52

  

  .باشدمنظور از ذرات زيراتمی، پروتون، نوترون و الكترون می) ب

N )تعداد نوترون(   Z
N N

N Z
 

     

5
2 64 32

59
  

N)تعداد پروتون(   Z Z Z      59 32 59 27   
X   .الكترون دارد27،در اتم خنثی تعداد الكترون با پروتون برابر است؛ بنابراين اتم

X  )  آ-۸ : s s p s p X : s s p s p s 2 2 2 6 2 6 2 2 6 2 6 21 2 2 3 3 1 2 2 3 3 4  
  ایآرايش الكترون ـ نقطه :  

  Y : s s p s p Y : s s p s p 3 2 2 6 2 6 2 2 6 2 31 2 2 3 3 1 2 2 3 3   
  [ Ne] s p2 3

10 3 3 :   آرايش الكترونی فشرده
X) ب   . چهارم و گروه دوم جدول تناوبی قرار داردۀدر دورعنصر

الكترون وجود دارد؛ بنابراين تعداد20ًدر آرايش الكترونی اتم خنثی اين عنصر، مجموعا
Z). است20اين عنصر برابر) عدد اتمی(هایپروتون ) 20  

X)پ Y3 2  

های يونی از نظـر الكتريكـی خنثـی هـستند،جا كه تركيباز آن): پ(توضيح مورد
X Yو2نسبت تركيب 3ای در نظر بگيريم كـه تركيـب حاصـل ازرا بايد به گونه

X  . خنثی باشد،الكتريكیبارنظر Y X Y 2  3
3 23 2   

  

Fe)  آ-۹ O2 كسيد(III)آهن(3 PCl) ا كلريد(5     )فسفر پنتا
CrF3)كروم(III)فلوئوريد(K   S2)پتاسيم سولفيد(  

كسيدنيتروژن تترادی) ب N)ا O )2 CS)كربن دی  4   2(سولفيد
(CuBr)(I)مس CaCl)كلسيم  برميد   2( كلريد

?  )آ -۱۰ g Cu / atom Cu  209 03 10
mol Cu


1

/ atom Cu 236 02 10
  

    g Cu
mol Cu


64

1
/ g Cu  29 6 10   

xPt(NH    )ب ) Cl g.mol 1
3 2 300  

  ( ) ( ) / x / x x        195 2 14 6 1 35 5 300 35 5 71 2   

ab)آ -۱۱     

 )ب

آلومينيم فلوئوريد  

  
 جوشۀشود كه نقطدتر جدا میبا عبور هوای مايع از برج تقطير، گازی زو -N2)آ -۱۲

  .تری داشته باشدپايين
/  ) ب x / x g

IÀ ½k¹Àj y¹¨H»  ³o] ½jn»HoÎ  ³o]
jo¬¼¬   215 8 247 8 32   

شـودمثبـت تبـديل مـیدو بـاربه يـوندادن دو الكترون  با از دست باريم اتم) آ-۱۳
(Ba )2شودمنفی تبديل میيک باربه يونبا گرفتن يک الكترونو اتم يد(I ).  

  BaI2)ب
n)پ  lو4  10در اتـم يـد،. باشدمیd4ۀمشخصات كوانتومی مربوط به زيرالي2

ــ ــرون در زيرالي ــد؛d4ۀالكت ــرار دارن ــدق ــم ي ــابراين در ات ــی10 بن ــا ويژگ ــرون ب الكت
nتومیكوان  lو4    .وجود دارد2
l)ت 0ۀ، كوانتومی مربوط به زيراليsباشد، مطابق آرايش الكترونـی ايـن عنـصر،می

ل از الكتـرون اشـغال شـده اسـت، بنـابراين در اتـم ششم به طور كامۀتا اليsۀزيرالي
lالكترون با عدد كوانتومی فرعی12باريم، 0وجود دارد.  

s:  sۀهای موجود در زيراليمجموع الكترون s s s s s2      2 2 2 2 21 2 3 4 5 6 12  
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۳۲

  

  

.  

  
  تریآفبا ـ كم)  آ-۱
  مهبانگ ـ هيدروژن ـ هليم ـ سحابی) ب
  .نادرست، مدل اتمی بور فقط توانست طيف نشری خطی هيدروژن را توجيه كند)  آ-۲
  درست) ب

 دارند؛ تعداد الكترون يكسان،های يک عنصر ايزوتوپجا كهاز آن: )ب(ضيح موردتو
  . است يكسانًها با يكديگر كامالبنابراين طيف نشری خطی آن

n)نادرست ـ بين دو زيراليه با) پ )1زيراليـه،برابـر n ای انـرژی بيـشتری دارد كـه
  .تری دارد گبزر
  درست) ت
Z ) آ-۳ ( ) Z    3 3  تعداد الكترون Z   تعداد الكترونبار الكتريكی يون

     6N   طبق فرض سؤال: تعداد الكترون
  Z N (Z ) N Z·»oT§²H jHk÷U       3 3 6 9   

  N Z N Z
Z Z

N Z N Z
          

      

75 75 2 66 33
9 9

  

a  )ب a a a
M F M F a ( a )

M /
F F

    


      

1 2 2 1

1 1 2 2 1 1
1 2

100 100
35 37 10035 5 100

  

  a a a a      1 1 1 13550 35 3700 37 2 150 %75   
  a   2 100 75 %25  

X    ) آ-۴ : s s p s p d s p2 2 6 2 6 10 2 31 2 2 3 3 3 4 4   
n)ب  lو3   سـؤال، ايـنۀطبـق گفتـ. باشـدمـیd3ۀكوانتومی زيراليعددهای2

)الكترون اشغال شده است8زيراليه با d بنابراين آرايش الكترونی عنصر به صورت ؛83(
Y    : خواهد بودروروبه : s s p s p d s2 2 6 2 6 8 21 2 2 3 3 3 4   
Z  )پ : s s p s p d s p2 2 6 2 6 10 2 21 2 2 3 3 3 4 4   
  بوكسيت) ب  نيتروژن)  آ-۵
مونوكسيدنيتروژن) ت  خوردگی) پ
های دانشمندان بر روی هوای به دام افتـاده در بلورهـای يـخ موجـود دربررسی)  آ-۶

ها را به اين نتيجه رسـاند كـه نـسبتهای آتشفشانی، آنهای قطبی و نيز سنگيخچال
كره ازۀگازهای سازند   .ًميليون سال پيش تا كنون تقريبا ثابت مانده است200 هوا

ورده عالوه بـر مالحظـات اقتـصادی،ا فر يکبراساس مفهوم توسعۀ پايدار، در توليد) ب
محيطی آن نيز در نظر گرفته شود توليد پالستيک بـابايد مالحظات اجتماعی و زيست

گر  رفـتن منـابع محـدود نفتـی وشود اما باعث از بـينتر تمام میچه ارزانپايۀ نفتی ا
   .شودزيست می  آلودگی محيط

  ):شكلپايينبهباالاز( جاهای خالی پاسخ-۷
) mol ) / L

) / ) CO / g.mol , N g.mol−¼§²¼¶    23 1 1
2 2

1 1 2 22 4
3 6 02 10 4 44 01 28   

ال، هـر ذرهؤ گازی وجود دارد كه طبـق فـرض سـۀذر10مطابق شكل، در هر ظرف
/ 0معادل های گازی موجود در هـر ظـرف برابـر بنابراين تعداد مول؛باشد یمول م1
/  :است با mol 10 0 1 1  

  :توانيم بگوييماين اساس میبر
/، معادلCO2وN2گازmol1 هر  236 02   .باشدمیCO2وN2لمولكو10

mol1،از هر گازیSTP /،)مطابق فرض سؤال(در شرايط 22 حجمی معادل 4

  .كندليتر اشغال می
mol هـایمجموع جرم مـولی اتـمبرابرCO2وN2گاز) جرم مولی(1 جرم هر

CO  .باشد اين گازها میۀسازند / ( ) / g.mol   1
2 12 01 2 16 44 01  

  N ( / ) / g.mol  1
2 2 14 01 28 02  

كن)  آ-۸   .فعال استپذيری بسيار ناچيزی دارد و غيرشزيرا گاز نيتروژن وا
  .آهن نقش كاتاليزگر را دارد) ب

?  )پ g N L NH2 33360
mol NH

 31
/ L NH322 4

mol N
 21

mol NH32
  

    g N
mol N

 2

2

28
1

g N 22100   

كسيدگوگرد تری)  آ-۹       ا

SnF)ب a2BaS   b  
گون زمينبخش)  آ-۱۰ كره، سنگآب(های گونا يكـديگربـا) كـرهكره و زيـستكره، هوا

  .های فيزيكی و شيميايی دارندكنشبرهم
  تبلور) ب
BaCl  )پ (s) Ba (aq) Cl (aq)  2

2 2  
/)  آ-۱۱ g0 4  
  سيرنشده) ب
  .شودپذيری گازها كاسته میاز ميزان انحاللدهد با افزايش دمانمودار نشان می) پ
Clاز آن) ت 2Hجا كه جرم و حجم بـينتریقویهایبيشتر است، جاذبهS2نسبت به

Cl)مولكول يریپـذشود، به همين دليـل ميـزان انحـاللبرقرار می2(های آب و گاز كلر
Cl2در آب بيشتر است.  
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۳۳  

K  محلول  )  آ-۱۲ CO2 3  CuSO4  
    2  3  شکلۀشمار

K)ب CO2   .شودهای بيشتری توليد میـ زيرا ضمن تفكيک اين نمک در آب، يون3
(HF)) پ در آب به صورت جزئـی يونيـده شـده و قـسمتزيرا گاز هيدروژن فلوئوريد

ها فقط بيانگر انحالل يونیشود، در حالی كه شكل آن به صورت مولكولی حل میۀعمد
  .مواد در آب هستند

۱۳- g   g
½kº¼{®e ³o] ½kº¼{®e ³o]Â¶o] kÅnj  −¼±d¶ ³o]   8100 100 40  

/   g (RHoTÃº ´ÄnIM) ½kº¼{®e ³o]  3 2  
۱۴-   / / gJA ³o] −¼±d¶ ³o] ½kº¼{®e ³o] JA ³o]     40 3 2 36 8  
C) آ هـای يـک تركيـب بيـشتر باشـد، دوقطبـی مولكـولقـدر گـشتاور، هر چهتركيب

  .تر استهای آن ماده در ميدان الكتريكی محسوسگيری مولكول تجه
C    ) ب B A  :كولینيروهای بين مول  
 بنـابراين؛تری دارنـدهای اين ماده گشتاور دوقطبی بسيار كوچکـ مولكولAۀماد) پ

تر است و در حالل هگـزان كـه ديگر كمۀهای اين ماده از دو مادمولكولميزان قطبيت
  .تری داردپذيری بيشل ناقطبی است، انحالليک حال

  

  

  

  
  

    
  

  

  

  

  

  

.  
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۴۱

  
  

 خورشـيدی وۀسـامانهـایبرخـی سـياره ۀ با بررسی نوع و مقدار عنصرهای سـازند
توان به درک بهتـری از چگـونگی تـشكيل خورشيد میۀ آن با عنصرهای سازندۀمقايس

  .عنصرها دست يافت
هـايی مولكـولۀهای جـذاب شـيمی اسـت و بـه مطالعـ، يكی از شاخهاختر شيمی

  .شودای يافت می ستارهپردازد كه در فضاهای بينمی
 زمـين و مـشتری نـشانۀهـا در دو سـيار آندرصـد فراوانـیونوع عناصر بررسی

كه برخی از عناصر در ايـن دو سـياره مـشترک هـستند امـا ميـزاندهد با وجود اينمی
دهد كه عنصرها به صورتهايی از اين دست نشان میيافته. ها متفاوت است آنیفراوان

  .هان هستی توزيع شده استناهمگون در ج
) انـگبهم(برخی از دانشمندان بر اين باورند كه سرآغاز كيهـان بـا انفجـاری بـزرگ

 در آن شرايط پـس از پديدآمـدن.همراه بوده كه طی آن انرژی عظيمی آزاد شده است
 پـا بـههيـدروژن و هلـيممانند الكترون، نوترون و پروتون، عنصرهایاتمیزيرهایذره

 بـا گذشـت زمـان و كـاهش دمـا، گازهـای هيـدروژن و هلـيم.انـدان گذاشتهعرصۀ جه
كم شد و مجموعه بعـدها ايـن.  ايجـاد كـردسـحابیهای گـازی بـه نـامتوليدشده، مترا

  .ها شدها و كهكشانها سبب پيدايش ستارهسحابی

)انفجار بـزرگ(انگمهب پيـدايش عنـصرپيـدايش ذرات زيراتمـی

وهيــدر شـــدنمتــراکمژن و هلـــيم ايجـــاد هيــدروژن و هلـــيم

   هاها و کهکشانپيدايش ستارهسحابی

  .توان كارخانه توليد عنصرها دانست ستارگان را می
كنشها همستارهدرون دهـد،ای رخ مـی  های هستهانند خورشيد در دماهای بسيار باال، وا

ها پـساين ستاره. آيدتر پديد میتر از عنصرهای سبکكه درنتيجۀ آن، عنصرهای سنگين
از چندين ميليون سال، پايـداری خـود را از دسـت داده و در انفجـاری مهيـب، متالشـی 

كنده شدهرتاسر گيتیها در سدرون آنهای سنگيناند و اتمشده   .است پرا
  .كند كه چه عنصرهايی بايد در آن ساخته شودها تعيين می ستارهدما و اندازۀ

  .شودتر فراهم میسنگينیچه دمای ستاره بيشتر باشد، شرايط تشكيل عنصرهاهر
كنشبرای محاسبۀ انرژی توليدشده شتيننـيرابطـۀ اای ازهـای هـسته در وا

  :شود تعريف میزيراين رابطه به صورت. نيمكاستفاده می
  
  
  

m / s سرعت نور، معادل 83   .است10

كنش هـسته  بـه هيـدروژن يـک مـولای مربـوط بـه تبـديل در وا
0/هليم، در اين فرايند چند كيلـوژول. شودگرم ماده به انرژی تبديل می0024

  شود؟انرژی توليد می

  m / g  32 4 10 kg
g

 3
1

10
/ kg  62 4 10  

  E mc E / ( )     2 6 8 22 4 10 3 10    
  E / J  112 16 10  

  E / J   112 16 10 kJ / kJ
J

   8
3

1 2 16 10
10

  

  
عـدد. شـود يک اتم، عدد اتمی گفته میۀهستهای به تعداد پروتون:تعريف عدد اتمی
Z   .دهيمنمايش میاتمی را با نماد

تۀ يـک اتـم، عـددهـای هـسها و نوترون به مجموع تعداد پروتون:تعريف عدد جرمی
A.شودجرمی گفته می   .دهيمنمايش می عدد جرمی را با نماد

  
  

    
E گر نماد همگانی يک عنصر را با حرف (A) ا ونشان دهـيم، عـدد جرمـی

(Z) Aعدد اتمی Zدر اطراف آن به صورت Eشودنمايش داده می.    
  . آن وابسته استعدد اتمیهای هر عنصر بهخواص شيميايی اتم

  .ها برابر استها با الكتروندر يک اتم خنثی تعداد پروتون
  :آيدها از رابطۀ زير به دست میالكتروندر يک يون، تعداد

  
  

X در يون 79 دعد. است9ها برابرها و الكترون، تفاوت شمار نوترون2
  .اتمی اين عنصر را به دست آوريد

  Z ( )  2 بتعداد الكترون Z   تعداد الكترونار الكتريكی يون
 Z   2   تعداد الكترون
   9N   تعداد الكترون

  Z N (Z ) N Z·»oT§²H jHk÷U 2      2 9 11   

  N Z N Z
N Z N Z
    

       

79 79
11 11

  

  Z Z  2 68 34   
amuبه جرم يک اتم بر :تعريف جرمی اتمی   .شودجرم اتمی گفته میحسب واحد

amu:1 يكای ) ـجرم ايزوتوپ كربن12جرم اتمی است و معادل C)12   .است12
amu amuدر مقياس و جـرم الكتـرون در1، جرم پروتون و نوترون حـدود

1 amu   .است2000حدود

نـشان) الکتـرون، پروتـون و نـوترون(های زيراتمیهای ذرهدر جدول زير برخی ويژگی
  .داده شده است

  (amu)جرم  کتريکی نسبیبار ال  *نماد  نام ذره

e  الكترون
0
1  1  / ( )10 0005 2000

P  پروتون
1
1  1  /1 007 1  

n1  نوترون
0  0  /1 008 1  

در اين نماد، عددهای سمت چپ از باال به پايين بـه ترتيـب جـرم نـسبی و بـار نـسبی ذره را* 
  .كندمشخص می

E m c 2
  

   
(J) (k g) (m.s )½k{jHpA

ÁroºH ½jI¶ ³o] n¼º Søow




1

 

A Z N   

·¼U»oQ jHk÷U ·»oU¼º jHk÷U
 

Z·»oT§²H jHk÷U ·¼Ä Â§ÄoT§²H nIM 
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amuها و نوترونجا كه جرم پروتوناز آن انتواست، می1ها با هم برابر و حدود
بـرای مثـال جـرم اتمـی يكـی از. از روی عدد جرمی يک اتم، جرم اتمی آن را تخمين زد

)نوترون دارد4پروتون و3های ليتيم كهايزوتوپ Li)7
  .استamu7ً، تقريبا برابر3

هـا را بـا، جرم اتمسنج جرمیطيفدان با استفاده از دستگاهی به نامدانشمن
  .كنندگيری میدقت زياد اندازه
  .دارندو عدد جرمی متفاوتهايی از يک عنصر كه عدد اتمی يكسان اتم:تعريف ايزوتوپ

Cl35ًمثال عنصر كلر دارای دو ايزوتوپ
Cl37و17

يزوتوپ، نكـاتهای ا در مورد اتم.است17
  :زير حائز اهميت است

 با هـمتعداد نوترونفقط در،اتمیزير يک عنصر به لحاظ تعداد ذراتیهاايزوتوپ
  .تفاوت دارند
ها يكسان زيرا عدد اتمی آن؛ دارندخواص شيميايی يکسانیهای يک عنصر ايزوتوپ
  .ای هر عنصر به عدد اتمی آن وابسته استهدانيم خواص شيميايی اتماست و می
ماننـد چگـالی، (خواص فيزيکی وابسته بـه جـرمبرخیهای يک عنصر در ايزوتوپ

  .تفاوت دارندبا يكديگر) نقطۀ ذوب و نقطۀ جوش
دهار بـود، ناپايهاهستۀ برخی از ايزوتوپ.  يک عنصر پايدار نيستندیها همۀ ايزوتوپ

به عبارت ديگر.  اين فرايند با گسيل پرتو همراه است.شودو با گذشت زمان متالشی می
  .های ناپايدار با پرتوزايی همراه استشدن هستهمتالشی

  .شود گفته میراديوايزوتوپهای ناپايدار و پرتوزا، به ايزوتوپ
ها آنهایوتون پربههاهايی كه نسبت شمار نوترون هستهاغلبطبق يک قاعدۀ كلی،

1/تر ازبيشبرابر يا Nباشد5
( / )
Z
 1   .شوندناپايدارند و با گذشت زمان متالشی می ،5

«هـای هيـدروژنيک از ايزوتوپكدام ,( H H H)3 2 1
1 1 تـوپو، راديوايز1

  هستند؟ چرا؟
H3

هـا بـه نسبت شمار نـوترونا زير،است) توپراديوايزو(يک ايزوتوپ پرتوزا1

/پروتون 1های آن بيشتر از NH  .باشدمی5 /Z  3
1

2 1 51  

هـایبه عنـوان سـوخت در نيروگـاه وکشاورزی،پزشکیدرها از راديوايزوتوپ

  .شوداستفاده می) برای توليد انرژی الكتريكی (اتمی
   .شود سرطانی استفاده میۀبرای تشخيص تود) دارز نشانگلوك(حاوی راديوايزوتوپاز گلوكز

)مياز راديوايزوتوپ تكنس Tc)99
  .شود استفاده می تيروئيدۀغدتصويربرداری ازبرای43

)از راديوايزوتوپ آهن Fe)59
 اسـتفادهش خونتصويربرداری از دستگاه گردبرای26

  .های آهن در ساختار هموگلوبين وجود دارند زيرا يون؛شودمی
)مي تكنس راديوايزوتوپ Tc)99

) راکتـور(واکنـشگاه كـه دراسـتنخستين عنصری43

  .ای دارد كاربرد ويژهتصويربرداری پزشکیاين راديوايزوتوپ در. است ساخته شدهایهسته
كـنشTc99ۀهم هـایموجود در جهان به صورت مصنوعی و با استفاده از وا

  .شودای ساخته میهسته
26شـود وعنصر در طبيعت يافـت مـی92شده، تنهاعنصر شناخته118از

  .اندوعی ساخته شدهعنصر ديگر به صورت مصن
)هـای آنترين فلز پرتوزايی است كه يكی از ايزوتوپشده شناختهاورانيم U)235،

كتورهای اتمی بـه كـار مـی فراوانـی ايـن ايزوتـوپ در. روداغلب به عنوان سوخت در را
/مخلوط 0طبيعی از تـوان مـیسـازی ايزوتـوپیغنیديناطی فر. تر است كمدرصد7
) ـاورانيممقدار U)235   .های اين عنصر افزايش دادرا در مخلوط ايزوتوپ235

 پرتـوزا در اثـرۀعمر يک ايزوتوپ پرتوزا، مـدت زمـانی اسـت كـه مقـدار مـاد نيم
پ پرتـوزاعمر يـک ايزوتـوقدر نيمچههر. شدن به نصف مقدار اوليۀ خود برسد  متالشی

  .تر باشد، آن ايزوتوپ ناپايدارتر است كم

هـایها، برای گزارش جرم نمونـهها و تفاوت در فراوانی آنبا توجه به وجود ايزوتوپ
بـا اسـتفاده از. كنـيم اسـتفاده مـیجرم اتمی ميانگينطبيعی از عنصرهای مختلف، از

  :شود جرم اتمی ميانگين يک عنصر محاسبه می،زيررابطۀ
M M» ,2 1 :جرم اتمی ايزوتوپ اول، دوم و...  

a a» ,2 1 :فراوانی ايزوتوپ اول، دوم و...  
35Cl Cl37و17عنـــصر كلـــر دارای دو ايزوتـــوپ

و جــــرم اتمـــی17
/ميانگين amu35 هـای كلـر را ايزوتـوپدرصد فراوانی هر يـک از. است5

  .محاسبه كنيد
a درصد فراوانی يكی از ايزوتوپ  ديگـر راو درصد فراوانـی ايزوتـوپ1ها را برابر

)برابر a )   .گيريمنظر میدر1100
  :با جرم اتمی آن برابر استهای كلر به تقريبيک از ايزوتوپًضمنا عدد جرمی هر

  M a M a a ( a )
M /

a a
  

  


1 1 2 2 1 1
1 2

35 37 10035 5 100  

  a a a a a»       1 1 1 1 23550 35 3700 37 2 150 %75 %25   

  
شـده را براسـاس يـک معيـار و مـالک مـشخص بـاعنصر شـناخته118ها،دانشيمی

گفتـهعنـصرها) تنـاوبی(ایجـدول دورهاند كه به آنچيدمانی ويژه كنار هم قرار داده
های عنصرهاكند تا اطالعات ارزشمندی از ويژگیها كمک میاين جدول به آن. شودمی

گون را پيش   .بينی كنندرا به دست آورده و براساس آن، رفتار عنصرهای گونا
  .اند سازماندهی شدهافزايش عدد اتمیعنصرها براساس،ای امروزیجدول دورهدر

  .باشد میگروه18دوره و7عناصر شامل) تناوبی(ایجدول دوره
دهندۀ چيدمان عنصرها برحـسب افـزايش عـدد اتمـیهر رديف افقی جدول، نشان

اند، خواص شيميايی عنصرهايی كه در يک دوره قرار گرفته.شود ناميده میدورهاست و
  .متفاوت استبا يكديگر

گـروهاسـت ومشابهشيميايیعنصرهايی با خواص ل تناوبی شاملهر ستون جدو

  .شودناميده می
 از؛شود هر دوره از چپ به راست، خواص عنصرها به طور مشابه تكرار میپيمايشبا

  .اند ناميدهعنصرها) تناوبی(ایجدول دورهاين رو چنين جدولی را
به وجود روند تناوبیی عناصربند با طبقه،دان روسیمندليف، شيمیاولين بار

  . پی بردميان عنصرها
هر خانه از جدول به يک عنصر معين تعلق دارد و حاوی برخی اطالعات شـيميايی

برای نمونه، خانۀ شمارۀ هفت به عنصر نيتروژن تعلق دارد كه اطالعـات. آن عنصر است
  :آن به صورت زير است

    
  . هر عنصر با عدد اتمی آن عنصر مطابقت داردۀشمارۀ خان* 

  
/ها به تعداددانمیي ش:تعريف مول  236 02   .گوينداز هر ذره، يک مول از آن ذره می10
/عدد  236 02 ANايـن عـدد را بـا نمـاد.  مشهور اسـتعدد آووگادروبه10

  .دهندنمايش می
يكای. شود جرم يک مول ذره برحسب گرم، جرم مولی آن ناميده می:تعريف جرم مولی

g.mol)جرم مولی ) g / mol1است.  
هـای سـازندۀ آنده كافی است جرم مولی اتمبرای محاسبۀ جرم مولی يک ما

  .ماده را با هم جمع كنيم

M a M a
M

a a
 

 1
 

1 2 2
1 2
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g.mol جرم مولی هر به دست1يک از مواد شيميايی زير را برحسب
N).آوريد , H , O , P g .mol )    114 1 16 31   

P4  NH NO4 3  
  P ( ) g.mol  1

4 4 31 124  
  NH NO ( ) ( ) ( ) g.mol    1

4 3 2 14 4 1 3 16 80  
از...) مانند گرم به مول، مول به گرم و(برای تبديل يكاهای مختلف در شيمی

در يک كـسر تبـديل مناسـب، يكـايی كـه. كنيماستفاده می) كسر تبديل(عامل تبديل
شـده در صـورت كـسر نوشـتهخواهيم حذف شود در مخرج كسر و يكـای خواسـتهمی
تبديل يكاهای مختلف به يكديگر به همراه كسر تبديل مناسـب در جدول زير.شودمی

  :برای هر كدام آورده شده است
  توضيح  عامل تبديل  تبديل يکا

molA g A  
  

x g A
molA1  

xجرم مولی  
  .استAۀماد

g A molA  

  
molA
x g A

1  
xجرم مولی
  .استAۀماد

molA atom A  
  

/ atom A
molA

 236 02 10
1  

  

atom A molA  molA
/ atom A 23

1
6 02 10

  
  

مول آلومينيم چند گرم جرم دارد و شامل چه تعداد اتـم آلـومينيم5
Al)است؟ g.mol ) 127  

  ?g Al mol Al 5 g Al
mol Al

 27
1

g Al135  

  ?atom Al mol Al 5 / atom Al
mol Al


236 02 10

1
/ atom Al  2330 1 10  

  
سـياره ازدهد كه آن ستاره يـارسد نشان میای به ما مینوری كه از ستاره يا سياره

  .قدر استچه ساخته شده و دمای آن چه
شـده از مـوادتوانند از پرتوهای گسيل میسنجطيفدانشمندان با دستگاهی به نام

گون   .ها به دست آورند اطالعات ارزشمندی دربارۀ آن،گونا
ای پيوستههای آب موجود در هوا، تجزيه شده و گستره ه قطرۀنور خورشيد، به وسيل

گون استنهايت طول موج از رنگكند كه شامل بیها ايجاد میگاز رن   .های گونا
گسترۀ مرئـیبه اين گستره،، محدودی از نور را ببيندۀتواند گسترچشم ما تنها می

نـانومتر700تا400هايی بينطور تقريبی، طول موج   مرئی نور بهۀگستر. يمويگنور می
  .شودرا شامل می

ست كه با خـود انـرژی حمـل اتری از پرتوهانور خورشيد شامل گسترۀ بسيار بزرگ
  .شود گفته میپرتوهای الکترومغناطيسیبه اين پرتوها،.كنندمی

  : پرتوهای الكترومغناطيسی با يكديگر مقايسه شده استانرژیوطول موجدر شكل زير

  
،گوييم میطول موجۀ متوالی موج،به فاصلۀ بين دو قل  طول موج با حـرف

  .شودنمايش داده می

مـوج يـکچه طولهر.  وجود داردرابطۀ عکسبين طول موج و انرژی موج
 مقايـسۀ طـول مـوج.كنـد با خود حمل مـیشتریتر باشد، آن پرتو، انرژی بيپرتو كوتاه

  :پرتوهای الكترومغناطيسی به صورت زير است
*

X
Z¼¶ −¼ö :  ÂÄ¼ÄjHn  ZH¼¶H IÀ Z¼¶qÄn fow»oÎ  Á¼UoQ ÂGo¶ n¼º
yÿ¹MHoÎ  Á¼UoQ  Á¼UoQ I¶I¬  Á¼UoQ

   

 

  .های زير را به خاطر بسپاريد طول موج رنگۀ در گسترۀ نور مرئی، مقايس*
   زردسبز آبیلی نيبنفش   طول موج: سرخنارنجی

   مربوط است؟ چرا؟۲ يا۱ردايک از موشده به كداميک از دماهای داده هر
C1750   C2750   
  .سوزد چراغ به رنگ آبی میۀ شعل

  .شودای به رنگ زرد ايجاد می در اثر سوختن شمع شعله
                       

قـدر دمـایچـههر. انرژی بيشتری داردتر ورنگ آبی نسبت به رنگ زرد، طول موج كم
 ؛تر و انرژی بيشتری خواهد داشت   پرتوی حاصل از آن، طول موج كوتاه،ماده باالتر باشد

 ۀسوزد دمای باالتری نسبت به شعل چراغ كه به رنگ آبی میۀبنابراين انتظار داريم شعل
  .شمع داشته باشد

  
شيميايی با جذب انرژی، از خود پرتوهـای ۀيندی كه در آن يک ماداها به فردانشيمی

  .گويند می نورنشردارد،الكترومغناطيس گسيل می
رنـگ منحـصر بـه ،)تركيب شـيميايی فلـزدار( مربوط به هر فلز يا نمک آن فلزۀشعل

  .توان به وجود عنصر فلزی در آن پی بردواقع از روی تغيير رنگ شعله میدر.  داردفردی
گون آن، و تركيبمسز فلرنگ شعلۀًمثال  وليتـيم ۀشـعلو رنـگسـبزرنگهای گونـا

  . استرنگسرخآنهایتركيب
هـا را روشـنهـا و خيابـان بزرگراه،هاهنگام آزادراههايی كه شب المپنور زرد

  .ست اها در آنبخار سديمسازد به دليل وجودمی
هـای نـورانیشـته در ساخت تابلوهای تبليغاتی بـرای ايجـاد نوالمپ نئوناز

  .شود استفاده میفامسرخ
گر نور نشرشده از يک تركيب شيميايی فلزدار را از يک منشور عبور دهيم، تجزيـه ا

ا طـول مـوج رنگـی ايجـادبـشده و در گسترۀ مرئی، طيف محدودی شامل چنـد خـط
  .گوييم میطيف نشری خطیكند كه به آنمی

  
  متيطيف نشری خطی لي

تـوان از آن،و مانند اثر انگشت می خود را داردۀهر فلز طيف نشری خطی ويژ
  . استفاده كردشناسايی فلزبرای

  
 هيدروژنطيف نشری خطی اتمبررسیاببورنيلز

توانست اطالعات ارزشمندی از ساختار اتـم هيـدروژن
الکتـرون دركه وی با در نظر گرفتن اين.به دست آورد

، مـدلی را بـرای اتـماتم هيدروژن انرژی معينـی دارد
    .هيدروژن ارائه كرد

مدل بور با موفقيت توانست طيف نشری خطـی هيـدروژن را توجيـه كنـد امـا
  .نشری خطی ديگر عنصرها را نداشتتوانايی توجيه طيف
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