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 (1)فصل              (2نمونه سواالت شیمي )
 

 

 الف( به شلك زير با دقت ناگه كنید و سپس با ذكر علت تعيين كنید -1

 از پرتو هاي مطرح شده در شلك داراي چه نوع بار الكتريكي هستند؟ يككه هر 

 ب( كدام تابش از جنس نور است ؟

 ج( كدام تابش كمترين قدرت نفوذ را دارد ؟

 

  را بنويسید. نماد شیمیايي اكمل آن د،نوترون باش 20پروتون و  19 داراي Aاگر اتم  -2

 

Br80اگرنماد شیمیايي برم -3
 تعداد ذرات بنیادي را در اين اتم تعيين كنید.نوع و  باشد ،  35

 

 تعداد ذرات بنیادي را تعيين كنید:نوع و در يونهاي زير  -4

Al27الف(   
Cu64ب(  13

ج(            29
314

7 N 

 

Cl35كدام يك از ذرات زير ايزوتوپ  -5

 سید.يعلت انتخاب خود را بنو؟مي باشد 17

X17الف( 

ب(           35
Y37

Z35ج(          17

16 

 ین انرژي يونش است؟ علت انتخاب خود را توضیح دهید.كدام فرآيند زير نشان دهنده نخست -6

الف(   eXX )g()g(         )ب  eXX )g()g(

2                              

ج(      eXX )s()s(           )د  )g()g( XeX 

 

 هراگه آرايش الكتروني اتمي به -7
3

3P :ختم شود 

 يسید.نوبآنرا  اوربیتالي -الف( آرايش الكتروني

 را تعيين كنید. ب( عدد اتمي آن

 را تعيين كنید.  ج( اعداد كوانتومي مربوط به آخرين الكترون آن

 

 مدل اتمي بور رسم كنید: با  گونه هاي زير راهر يك ازآرايش الكتروني  -8 

N14الف(

ب(            7
327

13Al            )ج
Na23

S232_د(    11

16 
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 را نشان  مي دهد. Al13تغيير انرژي هاي يونش متوالي زيرنمودار  -9

 ه سواالت زير پاسخ دهید: ببا توجه به نمودار 

 داراي چند اليه الكتروني است؟  Alالف( اتم

 در هر اليه الكتروني خود داراي چند الكترون است؟  Alب( اتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول زير را اكمل كنید: -10

تعداد لك 

 اربیتال ها

تعداد اربیتال هاي 

 زيراليه
lm نوع زيراليه l n 

 s 0 4 ? 1 ؟

 +،1 ؟ 

0،1- 

p ؟  

 5 ? d ؟  

 ? ? f ؟  

 

 

 با توجه به آرايش الكتروني عناصر زير به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهید:   -11

  2

1820 4: sArCa            62

1018 33: psNeAr       42

1016 33: psNeS                    1

1011 3: sNeNa 
 تعلق دارند؟ sالف(كدام يك از عناصر فوق به عناصر اصلي دسته 

 چرا؟ م يك از عناصر فوق واكنش ناپذيرند؟ب(كدا

 

به  2Xآرايش الكتروني يون   -12
93d  ختم مي شود .اين عنصر به كدام دسته ازعناصر تعلق دارد

 ؟پاسخ خود را توضیح دهید .

 

انرژي 

 يونش

        13  12  11  10   9   8    

7    6   5    4   3    2   1 
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 طول موج نور منتشر شده بیشتر است ؟چرا ؟مورد در كدام   -13

45الف(  nn          )32ب nn        )25ج nn         )54د nn  

 

به صورت  Cr24د  آرايش الكترونـي یهراگه بدان  -14  15

18 43 sdAr  مي باشد. ايـن آرايش الكترونـي را

 كنید؟ چگونه تـوجیه  مي

 

X35دو اتم   -15

X37و  17

 الف( آيا خواص شیمیايي يكساني دارند ؟چرا؟   :  17

 ؟ ب(آيا خواص فیزيكي يكساني دارند

 

Li6داراي دو ايزوتوپ   Liعنصر   -16

Li7درصد فراواني و  4/7با  3

درصد فراواني است .جرم اتمي  6/92با  3

 را محاسبه كنید . Li متوسط

 

 را با هم مقايسه كنید . F9و  O8نخستین انرژي يونش   -17

 

 آيا مي توان گفت كه اصل بنا گذاري در آرايش الكتروني همه عناصر رعايت مي شود ؟توضیح دهید .  -18

 

  :تعيين كنیدهر يك از جمله هاي زير را  ينادرست ي يات درستبا ذكر عل -19

 الكترون در حالت بر انگیخته ناپايدار است و سعي دارد با از دست دادن انرژي به حالت پايه بازگردد .  الف(

 تامسون اتم را كره اي سخت با بار مثبت در نظر گرفت كه الكترون ها در آن پراكنده اند . ب( 

ز ذرات بارداري تشكیل شده و در میدان الكتريكي به سمت آند ) قطب مثبت ( منحرف مي ا αپرتو  ج(

 شود . 

 

 

را با يكديگر مقايسه كنید. ) يك مورد شباهت و يك مورد  «رادرفورد»و  «بور»الف( مدل اتمي   -20

  (تفاوت

 را توضیح دهید.  آن؟  است نشده( در آرايش الكتروني روبرو كدام اصل رعايت ب

 با يكديگر مقايسه كنید. از نظر شلك و حجم را s2و  s1ربیتال هاي وج( ا
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از بین ذرات زيركدام ها به ذراتي كه تعداد الكترون آنها باهم برابر باشد، ايزوالكترون گفته مي شود.  -21

                    K19                    Na11                      Ne10           ايزوالكترون هستند ؟  ايكديگرب
3

15P    

 

 ؟ H1بیشتر است يا هیدروژن  He2تعداد خطهاي طیفي هلیم  -22

 

X208تعداد الكترونها و پروتونها و نوترونهاي اتم   -23

 را محاسبه كنید .  82

 

 ؟  نیستبا نظريه اتمي دالتون سازاگر  زير چرا جمله  -24

 «از خود عبور مي دهند.  بسیاري از تركیب ها در حالت محلول جريان الكتريسیته را» 

 

انرژي هاي يونش متوالي يك عنصر به قرار زير است . با توجه به آنها به پرسش هاي زير پاسخ   -25

 :دهید 
1

54321 3282625025365824276800
 mol.kJE,E,E,E,.E 

 الف( عدد اتمي اين عنصر چند است ؟ 

 ب( كدام انرژي يونش آن نسبت به انرژي يونش قبلي آن جهش قابل مالحظه اي دارد ؟ 

 ج( اتم اين عنصر داراي چند اليه الكتروني است ؟ 

  A                                    د( در خارجي ترين اليه الكتروني اتم اين عنصر چند الكترون وجود دارد ؟

 

 

  الكترون، با توجه به شلك مقابل بگويید كه در اين انتقال  -26

 ´A                                                      نه است ؟انرژي الكترون و پايداري اتم چگوتغيير 

 

H1هیدروژن داراي سه ايزوتوپ   -27

1   ،D2

1  ،T3

مي باشد . با توجه به اين موضوع به پرسش  1

 هاي زير پاسخ دهید:

O16ولكول هاي آب حاصل از تركیب اين سه ايزوتوپ هیدروژن با الف( خواص شیمیايي و فیزيكي م

را  8

 با يكديگر مقايسه كنید . 

داشته باشیم و آنرا در آب متشلك از مولكول هاي  OD2ب( هراگه يخي متشلك از مولكول هاي 

OH2  روي آب بايستد يا در آب فرو رود؟ چرا؟يخ مورد نظر بیاندازيم ، انتظار داريد كه 

 

 ؟چگونه مي توانید اعشاري بودن جرم اتمي بعضي از عناصر را در جدول تناوبي توجیه كنید  -28
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ربیتال مربوط را وچهار عدد كوانتومي مربوط به هشتمین الكترون در آرايش زير را تعيين كنید و شلك ا  -29

 مشخص كنید. 
422

221 pss 
 

توضیح دهید كه با وجود اينكه الكترون ها بار منفي و نسبت به يكديگر دافعه دارند، چگونه دو الكترون در يك  -30

 جاي مي گیرند ؟ اين موضوع به كدام اصل بر مي گردد ؟ وربیتال ا

 

هراگه آرايش الكتروني اتمي به   -31
5

3p  :ختم مي شود 

 را بنويسید.  آن اوربیتالي -آرايش الكترونيالف( 

 را تعيين كنید.  دوره و گروه آنشماره ب( عدد اتمي و 

 

كربن دي اكسید همواره شامل يك اتم كربن و دو اتم اكسیژن با درصد جرمي » هراگه بگويیم   -32

دالتون مي  اين گفته بیانگر كدام بخش از نظريه« درصد اكسیژن است .  72/72درصد كربن  27/27

 باشد ؟ 

 

انرژي گرفته باشد ، در بازگشت به  1Eهراگه الكتروني براي رفتن به تراز انرژي باالتر به مقدار  -33

 حالت پايه چه مقدار انرژي و به چه طريق از دست مي دهد ؟ 

 

 ؟ نمي شود( به تعداد الكترون توجهي Aچرا در محاسبه عدد جرمي )  -34

  

 در رابطه با پرتو اكتدي به سواالت ذيل پاسخ دهید :  -35

 الف( علت سیر پرتو هاي اكتدي به خط راست را شرح دهید.

 ب( چرا اگز درون لوله پرتو اكتدي ملتهب مي شود؟

 ج( چگونه پي به وجود بار الكتريكي در پرتو اكتدي مي بريم؟ 

 ي است؟ د(چگونه متوجه مي شويم كه پرتو اكتدي داراي انرژ

 

اگر جنس اكتد را در آزمايش لوله اكتدي عوض كنیم، چه اتفاقي مي افتد؟ از اين پديده چه نتیجه   -36

 اي گرفته مي شود؟ 

 

 درستي يا نادرستي عبارت هاي زير را با ذكر دلیل مشخص كنید :  -37
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2الف( تعداد حداكثر الكترون هاي يك زيراليه برابر 
2n ت .  اس 

 است . s4ربیتال وپايین تر از سطح انرژي ا d3ربیتال هاي وب( سطح انرژي ا

 برابر هستند . Nو  Zج( ايزوتوپ هاي يك عنصر داراي 

 د( عدد جرمي يك فلز و اكتیون حاصل از آن متفاوت است . 

میان سطح آغازي و پاياني الكترون را نشان مي دهد  ه( در طیف نشري خطي، انرژي هر نوار تفاوت

 . 

 

 علت را در هر مورد توضیح دهید :   -38

 الف( ايزوتوپ ها خواص شیمیايي يكساني دارند . 

 در میدان الكتريكي به سمت قطب منفي منحرف مي شوند .  αب( پرتوهاي 

 نمي گذرند .   β و α تیكه پرتوهاياز ورقه آلومینیومي و اكغذي مي گذرند ، در صور γ ج( پرتو هاي

 A                                                 بدون انحراف از ورقه طال عبور كردند . αد( در آزمايش رادرفورد بیشتر ذرات 

 

 علت تفاوت طیف نشري خطي عناصر با يكديگر چیست ؟  -39

 

 هید : به سواالت پاسخ د مقابلدر مورد شلك   -40

 ؟چرا؟ نیستالف( كدام انتقال صحیح 

 ب(كدام انتقال داراي بیشترين انرژي است؟چرا؟

 

 

 

 داراي چند پروتون و چند نوترون است؟  Xالكترون است. اتم خنثي  28داراي  ?256Xيون   -41

 

 ن مي دهد .یسي چه چیزي را نشاطانحراف پرتو اكتدي در میدان الكتريكي و مغنا  -42

 

تعداد ذرات زير اتمي را در   -43
331

15X  .معین كنید 

 

و ديگري با جرم  54/50و درصد فراواني   amu 9183/78برم داراي دو ايزوتوپ است يكي با جرم   -44

amu 9163/80  جرم اتمي متوسط برم چقدر است؟ 46/49و درصد فراواني . 

 

5 n =  

4 n =  
 

3 n =  

 
2 n =  
 

 

 

1 n =  

  B   C   D 
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Cu63زوتوپ است يكيمس  مركب از دو اي  -45

دارد و ديگري كه جرم اتمي  amu 930/62كه جرم اتمي  29

amu 928/64  دارد. اگر جرم اتمي متوسط مس برابرamu 546/63  است درصد فراواني هر يك از دو

 ايزوتوپ را محاسبه نمايید. 

 

2ربیتالي وآرايش الكتروني ونمودار ا  -46

26Fe  و3

26Fe  را رسم كرده بگويید كدام پايدارتر است؟چرا؟ 

 

را رسم كرده و علت عدم مطابقت اين دو آرايش را ازاصل  Cu29و  Cr24آرايش الكتروني پايدار   -47

 آفبا توضیح دهید .

 

    ت:                                                                             به صورت زير اس Aنموداراربیتالي اتم   -48

Ar18                                 

 الف( عدد اتمي اين عنصر چند است؟ 

 حاصل از آن را رسم كنید. پايدار آرايش و نماد يون ؟ب( اين عنصر چگونه به پايداري مي رسد

 چهار عدد كوانتومي را مشخص كنید . ، ج( براي تك الكترون موجود 

 

هر  تعداد الكترون هاي موجود در ربیتال ها وونوع ا ربیتال ووتعداد ا ،ها  تعداد زيراليه  n=4 براي  -49

عدد كوانتومي ، ربیتال وتعداد لك الكترون هاي اين اليه را معین كنید . همچنین براي هر ا زيراليه و

 یسي را مشخص كنید .طمغنا

 

 د؟چرا ايزوتوپ ها خواص شیمیايي مشابه دارن  -50

 

19اگر مقدار بار الكتريكي الكترون برابر   -51
1061

  كولن و نسبت .
m

e براي آن 
g

c
. 8

10761   ،باشد

 جرم الكترون را محاسبه كنید؟

 

 با توجه به آزمايش رادرفورد به موارد زير پاسخ دهید:  -52

 مورد استفاده چیست؟ الف( در اين آزمايش نوع پرتو

 چه نتیجه اي مي گیريم؟طال ب( از عبور تعداد زيادي از پرتو ها از ورقه 

 ج( از برگشت پرتو ها به عقب چه نتیجه اي مي گیريم؟

 د( چه مشاهده اي سبب شد تا رادرفورد مدل اتمي تامسون را رد كند؟

 كنید. ه( با توجه به نتايج آزمايش رادرفورد مدلي براي اتم پیشنهاد
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 پرتوهاي حاصل از مواد راديواكتیو را بنويسید.نوع الف(   -53

 ب( كدامیك بیشترين و كمترين انرژي را دارد؟

 ج( بار الكتريكي و جنس هر كدام را مشخص كنید.

 

 چیست؟ «كوانتومي»و  «بور»تشابه دو مدل   -54

 

 .یدرا بنويس «رادرفورد»و  «تامسون»تفاوت هاي مدل هاي اتمي   -55

 

1در زيراليه  -56
3s : 

 نشان دهنده چیست؟ 1و 3الف( هريك از عددهاي 

 ب( براي الكتروني كه در اين تراز قرار مي گیرد ، چهار عدد كوانتومي را مشخص كنید.

 

2ربیتالي يون هاي وا -آرايش الكتروني  -57

26Fe  ،
3

26Fe  ،2

16S  را رسم كنید كدام يك از اين

 پايدارتر است؟چرا؟الكتروني آرايش  يون ها از نظر

 

 ؟منظور از عناصر واسطه چیست؟ و از روي آرايش الكتروني چگونه مي توان آنها را تشخیص داد    -58

 

با  13و12اي دو ايزوتوپ است. با توجه به اين كه كربن دار amu 01/12جرم اتمي متوسط كربن   -59

 است درصد فراواني هريك از دو ايزوتوپ را محاسبه كنید. 00335/13و12جرم اتمي به ترتیب 

 

 ايزوتوپ هاي هیدروژن را نام برده و بگويید كدامیك از آنها پرتوزا مي باشد؟   -60

 

 ژيانر                                                               الت داده شده پاسخ دهید:ابا توجه به شلك زير به سو  -61

 A                                                     موقعیت هايدر شده در شلك داده الف( اتم نشان 

 A  وB در چه حالتي قراردارد؟ 

 جهش مي يابد؟ Bبه حالت   Aب( اتم چگونه از حالت

 B                                                                     الكترون داخل اتمج( اين شلك چه خاصیتي از 

 دلیل ديگري براي اثبات اين خاصیت بیان كنید. ،را نشان مي دهد؟ ) ذره اي يا موجي ( 
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 ساختار اتم هیدروژن را با دو مدل اتمي بور و كوانتومي نشان دهید .   -62

 

 چگونگي توزيع الكترون در اطراف هسته اتم را توضیح دهید. نظريه بور در  -63

 

 كوانتیده بودن انرژي الكترون در يك اتم را توضیح دهید .   -64

 

 كشف ايزوتوپ ها كدام مورد از تئوري اتمي دالتون را نقض كرد؟  -65

 

 منظور از جرم اتمي متوسط چیست؟  -66

 

l(l(عبارت   -67 1  2وn به ترتیب نشان دهنده چیست؟ 

 

 

 

 الف( كدامیك از آرايش هاي الكتروني داده  صحیح مي باشد؟   -68

  ب( آرايش صحیح با رعايت چه قاعده اي رسم مي شود؟ مفهوم اين قاعده را بیان كنید.

 

       
2

2p              2
2s                الف( 

      
2

2p            2
2s                 ب( 

 بنويسید . ) الكترون ، پروتون ، نوترون (مشخصات ذره اي هريك از گونه هاي زير را   -69

T3الف( 

331ب(                             1

15 P                                    )ج237

56 Ba  

 

 ربیتال ها به تعداد الكترون ها در سطح انرژي چهارم چیست ؟ونسبت تعداد ا  -70

 

 به هر يك از موارد زير پاسخ دهید :  -71

 را بنويسید . الف( اگر به اتم لکر يك الكترون اضافه كنیم ، چه تغييري رخ مي دهد ؛ نماد اكمل آن

را پس از تغيير  دو تا نوترون اضافه كنیم ، چه تغييري رخ مي دهد ؛ نماد اكمل آن Al13ب( اگر به اتم 

 بنويسید .
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به عقیده دالتون تمام اتم هاي يك عنصر معین از هر نظر شبیه يكديگرند. چرا اين بخش از نظريه   -72

 و اين بخش بايد چگونه تغيير كند ؟ دالتون بايد تعديل شود

 

5آرايش الكتروني عنصري به   -73
2p  ، نید .دوره و گروه آنرا تعيين كشماره ختم مي شود . عدد اتمي 

 

 بر اساس نظريه بور منشأ نور منتشر شده از يك ماده در طیف نما چیست ؟  -74

 

AZكدامیك از اتم هاي   -75

131
  ،BZ

126

1  ،CZ

132
DZو  

132

1 ايزوتوپ يكديگرند ؟ چرا ؟ 

 

 

 جدول زير را اكمل كنید:  -76

داكثر تعداد ح

 الكترون

عدد كوانتومي  تعداداربیتال

 اربیتالي

عددكوانتومي 

 اصلي

 نماد زيراليه

    3p 

  

 

 

به ترتیب  amu 98/28  ،amu 98/28  ،amu97/29ي ـجرم هاي اتم زوتوپ باـسیلیسیم سه اي  -77

 ب كنید. درصد است. جرم اتمي متوسط اين عنصر را حسا 09/3،  70/4،  21/92داراي فراواني 

 

 

را رسم كرده وتعيين كنید كه آيا به هشتايي پايدار رسیده است يا  2Mgربیتالي يونوا_آرايش الكتروني -78

 ( Mg=12نه؟ )

 

 

356تعداد الكترونها ، پروتونها و نوترونهاي  -79

26Fe . را تعيين كنید 

 

 

 را بنويسید.  Cr24اتم اربیتالي  -آرايش الكتروني  -80
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1اعداد كوانتومي اصلي و فرعي الكتروني كه در  -81
4s . قرار دارد را بنويسید 

 

مي  باشد   Na11بیش از مقدارانرژي نخستین يونش  Ne10چرا مقدار انرژي نخستین يونش  -82

 ؟

 

 در چیست ؟ 2sو  1sربیتال هاي ووجوه تمايز ا -83

 

 را رسم كنید . Cr24ربیتالي اتم وآرايش ا -84

 

6به  2Aاگر آرايش الكتروني  -85
3p : ختم مي شود 

 الف( شماره دوره و گروه اين عنصر را تعيين كنید . 

 زو كدام دسته از عناصر مي باشد ؟ب( اين عنصر ج

  

Cl35وجه به نماد اتم لکر به سواالت زير پاسخ دهید: تبا   -86

Cl37و  17

17 

 الف( اين اتم ها در كدام مورد اختالف دارند و تعداد كدام ذره باعث اختالف شده است ؟

 وند ؟ب( اين اتم ها نسبت به هم چه نامیده مي ش

 ج( خواص فیزيكي و شیمیايي اين دو اتم را با ذكر دلیل با يكديگر مقايسه نمايید.

 

2ذرات زير را در نظر گرفته و به سواالت زير پاسخ دهید :  -87

26Fe  ،Cr24  و2

16S 

 بنويسید . dو  s  ،pنماد الف( آرايش الكتروني هر يك را با استفاده از 

 ربیتالي اليه آخر هر يك از ذرات را رسم كنید . وب( آرايش ا

 

باشد، اعداد كوانتومي اين   yp3ربیتال واگر آخرين الكترون عنصري ) تك الكترون ( در ا  -88

 الكترون را مشخص كنید .

 

آرايش الكتروني دو عنصر  -89
3A و

3B 6به
3p  ختم مي شود . آرايش الكترونيA  وB  شماره را نوشته و

 را تعيين كنید . A , Bاز اتم هاي دوره و گروه هريك 
90 
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در زير داده شده است. مشخص كنید كدامیك از آنها اكتیون  Cو  Bو  A گونه هايذرات زير اتمي براي  -

 نیون و يا خنثي است ؟ آنها را با نماد علمي نشان دهید :يا آ

نام 

 عنصر

تعداد 

 الكترون

تعداد 

 پروتون

تعداد 

 نوترون

A 11 11 12 
B 24 26 30 
C 18 15 16 

 

است ، فراواني  amu 29و  amu27  ،amu 28سیلیسیم داراي سه ايزوتوپ به جرم هاي اتمي  -91

 است. جرم اتمي متوسط اين عنصر را حساب كنید. درصد  3و  5،  92هركدام به ترتیب 

 

كدام عدد كوانتومي با هم فرق دارند ؟ ) با توجه به كدام اصل در 1sزير اليه ي دو الكترون موجود در  -92

 يا قانون (

 

 

 ( K=19چهار عدد كوانتومي را براي الكترون واقع در اليه آخر عنصر پتاسیم بنويسید. ) -93

 

S32چه تغييري در اتمهاي  زيرز موارد در هر يك ا  -94

Al27و  16

 ؟رخ مي دهد 13

S32اگر از اتم ( الف

 ، نماد اكمل آنرا پس از تغيير بنويسید . يك پروتون كم كنیم 16

Al27اگر از اتم  (ب 

 نرا پس از تغيير بنويسید .سه الكترون كم كنیم، نماد اكمل آ 13

 

2ترازالكترون هاي موجود در را براي  smو lmو l و nاعداد كوانتومي   -95
4s . مشخص كنید 

 

 

به  3Mآرايش الكتروني اليه آخر يون   -96
6

2p مي شود. تعيين كنید : ختم 

 الف( عدد اتمي اين عنصر چند است ؟

 ب( شماره گروه و دوره اين عنصر را مشخص كنید .

 را بنويسید.  ج( فرمول اكسید آن

 

T3 ؟        سه ذره مقابل چه نسبتي با هم دارند   -97

1  ،D2

H1و  1

1 
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 ؟ف( اين سه ذره در كدام ذره زير اتمي با هم فرق دارند ال

 ب( اين پديده كدام قسمت از نظريه اتمي دالتون را نقض مي كند؟ توضیح دهید. 

 

 با توجه به آرايش الكتروني چهار عنصر زير به سواالت زير پاسخ دهید :  -98

  1

1011 3sNe:Na ،   1

1819 4sAr:K   ،  2

1820 4sAr:Ca    ،  12

1821 34 dsAr:Sc  

 الف( كدام دو عنصر از لحاظ خواص شیمیايي به هم شبیه اند؟ چرا؟

 ب( فعالیت شیمیايي كدام عنصر از بقیه بیشتر است؟

 

 

  Bو  Aنخستین انرژي يونش دو عنصر  -99

 را با ذكر دلیل با هم مقايسه كنید : 

 

 

 ك از اتمهاي زير بیشتر است ؟نخستین انرژي يونش كدامی -100

    Na11د(                         C6ج(                      O8ب(                 N7الف( 

 د :به سواالت پاسخ دهی زيربا توجه به آرايش الكتروني سه عنصر  -101

                   1

1819 4sAr:K  ،  42

1016 33 psNe:S    ،  62

1018 33 psNe:Ar   

 به چه يون هايي تبديل مي شوند ؟ Sو  Kالف( 

 را بنويسید.  Sو  Kب( فرمول و نام تركیب حاصل از واكنش 

 

را مشخص كنید: مقابل تعداد الكترون ، پروتون ونوترون را در هر يك از گونه هاي -102
327

13Al
 
 

و
Cl35

17  

 وچرا ؟  3dيا    4Sشود ؟  كدامیك از اليه هاي مقابل زودتر از الكترون پر مي -103

و Cu29 ،Cr24 ،Fe26آرايش الكتروني  اوربیتالي   -104
2

16S . را رسم كنید 

 00/17،  99/15تميادر يك نمونه  آزمايشاگهي مخلوطي از سه ايزوتوپ اكسیژن با جرمهاي  -105

تمي متوسط  اين نمونه مصنوعي را اپر شده  است . جرم   5و   25،  70به ترتیب با فراواني نسبي 00/18و

 حساب كنید .

Cu64تعداد پروتون ونوترون   ، اوربیتالي -آرايش الكتروني -106

 را بنويسید . 29

 

دوره )  گروه

 تناوب (

 عنصر

13 2 A 

14 3 B 
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2  آرايش الكتروني ذره هاي -107

30 Zn  و 
Br35   . را بصورت اوربیتالي نشان دهید 

 

آرايش الكتروني  -108
2A و

2B به
6

3P ختم مي شود .آرايش الكتروني A   وB   . را رسم كنید 

 

 توضیح دهید.دو مورد از ويژگي هاي اشعه اكتدي را  -109

 

 ساير اعداد كوانتومي را محاسبه كنید .   n  = 3در جدولي براي   -110

 

 C          B         A                                          كه تولید پرتوهاي راديواكتیو را مقابلبا توجه به شلك  -111

 از يك محفظه سربي را نشان مي دهد، نوع هر يك از پرتوهاي 

 A و B وC   مشخص كنیدرا . 

 

1در زير اليه -112
2s: 

 نشان دهنده چیست ؟  2و1الف . هر يك از اعداد        

 قرار مي گیرد چهار عدد كوانتومي را نشان دهید . ب . براي الكتروني كه در اين تراز      

 

 با توجه جدول مقابل : نماد هر يك  -113

از اتمها ، يونها را بصورت 
nA

z x . بنويسید 

 

 

مي  2/24 و  8/75با فراواني نسبي  37و 35ايزوتوپهاي طبیعي وپايدار لکر عبارتند از ايزوتوپ لکر با جرم   -114

 د . جرم اتمي متوسط لکر چیست ؟باشن

  

Al13اوربیتالي  -آرايش الكتروني -115
 :وبه پرسشهاي زير پاسخ دهید ردهك را رسم 

 تعداد الكترونهاي جفت نشده چند تاست ؟( الف 

 براي رسیدن به آرايش هشت تايي چند الكترون بايد بپذيرد ويا از دست بدهد؟ Al (ب

 

 

 

C B A  

 پروتون 7 20 17

 الکترون 10 18 17

 نوترون 7 20 18
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 (2فصل )                     (2االت شیمي )نمونه سو
 

 

 رستي يا نادرستي هريك از عبارات زير را با بیان دلیل مشخص كنید:د -1

 الف( عناصري كه در يك گروه از جدول تناوبي قرار مي گیرند، خواص اكمالً يكساني دارند.

 است.  ب( تعداد عنصرهاي نافلزي در جدول تناوبي بیشتر از تعداد عناصر فلزي

ج( عنصري كه آرايش الكتروني آن   2

36 5sKr  .است، يك فلز است 

 

ي عناصر چنین است كه: هراگه عناصر براساس افزايش .................... تنظیم قانون تناوب -2

 شوند؛ خواص فیزيكي و شیمیايي آنها به طور تناوبي تكرار مي شود .

 ب( جرم اتمي                                  الف( عدد اتمي              

 

ر يك گروه از جدول تناوبي از باال به پايین اثر پوششي الكترون هاي دروني ............... مي يابد د -3

. 

 الف( افزايش                                                  ب( اكهش

 

 :كنید در هر مورد پاسخ را به طور خالصه بیان -4

 الف( چرا عناصر يك گروه از جدول تناوبي رفتارهاي مشابهي دارند؟

ب( هناگمي كه يك اتم يك الكترون دريافت مي كند يا ازدست مي دهد،چه تغييراتي در بارالكتريكي واندازه 

 آن روي مي دهد؟

 

 است؟ نادرستچرا عبارت زير  -5

 «هستد.  هم الكترون  Yبا اتم هاي عنصر   Xاتم هاي عنصر » 

 

 همترين تفاوت جدول تناوبي امروزي با جدول تناوبي مندلیف چیست؟م -6

 

« ااك » را مندلیف بعضي از خانه هاي جدول خود را خالي گذاشت و منظور از عناصري كه پیشوند چ -7

 پیشنهاد كرد چه بود؟

 

 واكنش پذيري عناصر گروه دوم كمتر از گروه اول مي باشد؟ چرا -8
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جهش بزرگي ديده  Al13دهید كه چرا بین انرژي سومین يونش و چهارمین يونش عنصر توضیح  -9

 مي شود؟

 

1داراي آرايش الكتروني آخرين اليه  Aعنصر  -10
4s : مي باشد 

 الف( اين عنصر به كدام دوره و گروه از جدول تناوبي تعلق دارد؟

 چگونه است و چرا ؟ Na11ر نسبت به عنصر ب( شعاع اتمي اين عنص

 

ر هر دوره با افزايش عدد اتمي، الكتروناگتیوي چگونه تغييرمي كند وچرا ؟ همچنین الكتروناگتیوترين د -11

 عنصرجدول كدام است؟

 

آزاد در طبیعت را هیدروژن در يك خانواده جدااگنه قرار مي گیرد؟ و چرا نمي توان آن را به حالت چ -12

 يافت؟

 

 به هر يك از موارد زير پاسخ دهید : -13

 الف( چند تفاوت عمده فلزات قلیايي و قلیايي خاكي را بنويسید .

 ب( علت پايداري اگزهاي نجیب چیست ؟

 

 ه طور لکي آرايش الكتروني اليه ظرفیت عناصر متعلق به گروه هاي زير چگونه است ؟      ب -14

 ب( هالوژن ها                      ج( اگزهاي نجیب   ي خاكي         الف(فلزات قلیاي

 

 رون هستند ؟كدامیك از گونه هاي زير هم الكت -15

C6  ،
Cl17  ،3

26Fe   ،Ar18  ،2

25Mn 

 

 عاع اتمي عناصر در يك دوره از جدول تناوبي چگونه تغيير مي كند؟ چرا؟ش -16

 

 

 غييرات انرژي يونش در يك گروه و دوره از جدول تناوبي را توضیح دهید. ت -17

 

 غييرات الكتروناگتیوي در يك گروه ودوره از جدول تناوبي را توضیح دهید. ت -18
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 تیوي اتمهايشان با يكديگر مقايسه مي كنید.ر حسب انرژيهاي يونش و الكتروناگچگونه فلزها و نافلزها را ب -19

 

تم هاي مقابل را بر حسب الكتروناگتیوي مرتب كنید:                  فلوئور ، نیتروژن ، لکسیم ، اكسیژن ا -20

 ، برم

 

یم ، كربن ، فلوئور ، لیتیم تم هاي مقابل را بر حسب افزايش شعاع اتمي مرتب كنید :            پتاسا -21

 ، روبیديم ، بريلیم  

 

به ترتیب متعلق به گروه هاي دوم و سوم اصلي از دوره چهارم هستند.اختالف عدد  Bو  Aدو عنصر  -22

 اتمي آنها چند است؟

 

 سواالت زير پاسخ دهید : در مورد جدول مندلیف به -23

 م كرد؟الف( مندلیف عناصر زمان خود را بر چه اساسي تنظی

ب( بي نظمي هاي موجود در جدول مندلیف چگونه به وجود آمد؟ و مندلیف اين بي نظمي ها را چگونه توجیه 

 كرد؟ 

 ج( چرا مندلیف بعضي از خانه هاي جدول را خالي گذاشت؟ اين اكر چه نتیجه اي داشت؟

 

 منیزيم در دست است : سه عنصر گوگرد، سیلیسیم و -24

 رسانايي جريان برق مرتب كنید.الف( آنها را به ترتیب 

 ب( كدامیك چكش خوار و شلك پذير است؟ چرا؟

 ج( چرا عنصر سیلیسیم را شبه فلز مي نامند؟

 

با رسم آرايش الكتروني  O8و   Ca20دف از مبادله الكتروني در بین عناصر چیست؟ در مورد عناصر ه -25

اين مبادله الكتروني چگونه صورت مي گیرد. آنیون ، اكتیون و نوع تركیب حاصل را مشخص توضیح دهید كه 

 كنید .

 

 علت را در هر مورد توضیح دهید: -26
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 الف( واكنش پذيري عناصر گروه اول جدول تناوبي از گروه دوم بیشتر است. 

 ب( همه اكتنید ها از جمله عناصر پرتوزا هستند. 

 

 Na11 ،K19  ،Rb37              ابل كدامیك سريعتر با آب واكنش مي دهد؟ چرا؟از بین عناصر مق -27

 

 هر مورد پاسخ دهید : به 17در مورد عناصر گروه  -28

 را؟ توضیح دهید. الف( آيا اين عناصر به حالت آزاد در طبیعت يافت مي شوند؟ چ

 ب( فعالیت شیمیايي لکر بیشتر است يا برم؟ چرا؟ 

 

جدول تناوبـي ، چرا اين عناصر در واكنش  18ا توجه به آرايش الكترونـي اليه ظرفیت عناصر گـروه ب -29

 ؟نمي كنندهاي شیمیايـي شركت 

 

روه نقاط ماگزيمم و عناصر ر نمودار انرژي هاي يونش عناصر جدول تناوبي هر دوره، عناصر كدام گد -30

 كدام گروه نقاط مینیمم را اشغال مي كنند؟ توضیح دهید.

 

 ؟ چرا؟N7بیشتر است يا اتم  C6الف( انرژي نخستین يونش اتم  -31

 ؟ چرا؟S16بیشتر است يا اتم  O8ب( انرژي نخستین يونش اتم 

 

 

 ر هر يك از موارد زير پاسخ سوال را از بین عناصر داده شده انتخاب كنید:د -32

                        Rb37  وAl13    وMg12     وAr18    وZn30   وCl17 

 تعلق دارد؟ dالف( كدامیك به عناصر دسته 

 ؟نمي كندب( كدامیك در واكنش هاي شیمیايي شركت 

 ج( كدامیك به شدت با آب سرد واكنش مي دهد؟

 د( كدامیك در واكنش هاي شیمیايي دو الكترون از دست مي دهد تا به آرايش اگز نجیب برسد؟

 یح دهید: علت را در هر مورد توض  -33

 الف( شعاع اتمي عناصر در هر گروه از باال به پايین افزايش مي يابد. 

 ب( بار مؤثر هسته در هر رديف از چپ به راست افزايش مي يابد.
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 ؟ چرا ؟ Mg12بیشتر است يا  Be4الف( شعاع اتمي  -34

 ؟ چرا ؟S16بیشتر است يا  Cl17ب( شعاع اتمي        

 

ر هر يك از رديف هاي جدول تناوبي عناصر كدام گروه بیشترين و عناصر كدام گروه كمترين مقادير د -35

 الكتروناگتیوي را دارند ؟

 

 مفهوم جمله زير چیست ؟  -36

 «است.  الكتروناگتیوي اتم اكسیژن از الكتروناگتیوي اتم فسفر بیشتر» 

 

 یدروژن : الف( به حالت آزاد در طبیعت يافت نمي شود؟چرا ه -37

 ب( در يك خانواده جدااگنه قرار مي گیرد ؟                           

 

 ؟ چرا ؟ Sr38بیشتر است يا  Ca20واكنش پذيري  -38

 

 ايسه كنید .م را با هم مقسختي و چاگلي دو فلز سديم و منیزي -39

 

 است ؟ Na11بیشتر از  Mg12چرا انرژي نخستین يونش  -40

 

در صد وايزوتوپ ديگر با  20نسبي  و فراواني 10داراي دو ايزوتوپ طبیعي است اولي باعدد جرمي   Aعنصر   -41

 ، جرم اتمي متوسط اين عنصر را پیدا كنید .  در صد مي باشد 80وفراواني نسبي  11عدد جرمي 
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 (3فصل )                     (2نمونه سواالت شیمي )

 

از چه راهي به هشتايي پايدار مي رسند ؟ با رسم آرايش هاي الكتروني  O8و  Ca20اتم هاي  -1

 توضیح دهید . 

 

ي پتاسیم بیشتر از واكنش پذيري اگز آرگون است . اين تفاوت را با توجه به آرايش واكنش پذير -2

 الكتروني اين دو اتم چگونه توجیه مي كنید ؟

 

 ا ذكر دلیل واكنش پذيري اتم آرگون و لکر را با يكديگر مقايسه كنید . ب -3

 

 به يون با يكديگر مقايسه كنید . لزها و نافلزها را از نظر چگونگي رسیدن به آرايش هشتايي و تبديلف -4

 

چگونه به آرايش هشتايي پايدار مي رسند ؟ چگونگي پايداري آنها را  Na11و   F9هريك از اتم هاي  -5

 بنويسید .

 

خود دارند . ي دانیم كه فلزات گروه دوم فعالیت شیمیايي كمتري نسبت به فلزات گروه اول هم دوره م -6

 اين تفاوت را با استفاده از قاعده هشتايي چگونه بیان مي كنید ؟

 

 مي باشد . علت اين اختالف را چگونه توجیه مي كنید ؟ LiClبیشتر از  LiF  انرژي شبكه -7

 

 .رسانايي الكتريكي نمك طعام جامد را با محلول آن در آب با ذكر علت مقايسه نمايید  -8

 

32را با  gOMانرژي شبكه  -9 OAl . را با ذكر دلیل مقايسه كنید 

 

ONaبیشتر از  MgOدو دلیل بیاوريد كه چرا انرژي شبكه  -10  .مي باشد  2

 

كند . علت اين اختالف را  را تولید مي Clرا تولید نمايد ؛ ولي لکر يون  2Sگوگرد مي تواند يون  -11

 توجیه كنید . 
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نوشته است .  3FeOH( هیدروكسید را به صورتIIIدانش آموزي فرمول شیمیايي تركیب آهن ) -12

 اشتباه او را ذكر كرده و فرمول درست آن را بنويسید .

 

ري كنیم چه ايرادي دارد ؟ ايراد آن را بیان را به صورت مس سولفات نامگذا 4CuSOاگر تركیب  -13

 كرده و نام درست آن را بنويسید .

 

( كربنات نامگذاري كرد ؟ و آنرا به صورت IIرا به صورت لکسیم )4CaSOچرا نمي توان تركیب  -14

 صحیح نامگذاري كنید .

 

 .ديده است ، نام شیمیايي بیان كنیدبراي هريك از تركیب هاي زير كه نام قديمي آنها ذكر گر -15

 3NaHCOب( جوش شیرين :                                        CaOالف( آهك : 

 

 را از نظر دماي ذوب با يكديگر مقايسه كنید . CaOو  MgOبا بیان دلیل دو تركیب يوني  -16

 

بیشتر 32OAlآن مقايسه مي كنند. اگر بدانید كه سختي اغلب سختي يك تركیب يوني را با انرژي شبكه  -17

است با بیان دلیل مشخص كنید چه رابطه اي بین انرژي شبكه و سختي تركیب يوني وجود دارد  CaOاز 

 ؟

 

 چرا اگزهاي نجیب هلیم و نئون هیچگونه فعالیت شیمیايي از خود نشان نمي دهند ؟  -18

 

 ولي در اثر ضربه مي شكنند . علت اين امر چیست ؟، تي زيادي دارند بلور نمك ها سخ -19

 

جرم نهايي كمتر از جرم اولیه ، هناگمي كه يك بلور سديم سولفات را حرارت مي دهیم ، بدون تجزيه نمك  -20

 بلور است . علت اين امر چیست ؟

 

324در تركیب  -21 CO)NH(  چند است ؟ چرا اين تركیب از نظر بار الكتريكي نسبت آنیون به اكتیون برابر

 خنثي است ؟
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 نوشت ؟ توضیح دهید .  42ClCaچرا نمي توان فرمول شیمیايي لکسیم لکريد را به صورت  -22

 

اگر انرژي شبكه با نقطه ذوب رابطه مستقیم داشته باشد ، ارتباط نقطه ذوب را با بار يون و شعاع يون  -23

 ن كنید .بیا

524( سولفات از فرمولIIبراي نشان دادن نمك متبلور مس ) -24 )OH(CuSO   استفاده شده

 است . در اين فرمول دو اشتباه وجود دارد، آنها را بیان كنید و فرمول اين تركیب بلوري را بنويسید .

 

مي باشد .  3AlClومینیوم لکريد به صورت و آل42SONaفرمول شیمیايي سديم سولفات به صورت -25

 فرمول شیمیايي آلومینیوم سولفات را بنويسید .

 

 صورت منظم باشد ؟ چه نیرويي سبب مي شود كه آرايش يون ها در تركیبات يوني به -26

 

 مشخص كنید : علتدرستي يا نادرستي هر يك از موارد زير را با بیان  -27

جاذبه بین يون هاي غیر هم نام در شبكه بلوري بیشتر از نیروي جاذبه همین يون الف( نیروي 

 ها در حالت آزاد است .

 ب( اتم هیدروژن چون به آرايش هشتايي نمي رسد ، بنابراين پايدار نیست .

 

 ؟ هناگمي كه يك اتم الكترون از دست مي دهد، چه تغييري در بار الكتريكي و شعاع آن ايجاد مي شود -28

243مول از تركیب  5/2در  -29 )PO(Ca : 

 الف( چند مول يون لکسیم وجود دارد ؟

 ب( چند مول يون فسفات وجود دارد ؟

 ج( چند مول يون وجود دارد؟ 

 

است، چه  NaClبیشتر از  MgOاست و دماي ذوب  KBrبیشتر از  NaClبا توجه به اينكه دماي ذوب  -30

 مورد بیان مي كنید ؟توجیهي براي اين دو 
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گرم  26/1نمك متبلور را حرارت داد . پس از خروج اكمل آب  گرم از يك 48/1دانش آموزي مقدار  -31

 باشد ، جرم مولي نمك را حساب كنید . 2نمك خشك باقي ماند.اگر تعداد مولكولهاي آب متبلور برابر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 (4) فصل                     (2نمونه سواالت شیمي )

 

 ین دو اتم چه زماني تشكیل مي شود ؟پیوند كواالنسي ب -1

 

 ر يك مولكول دواتمي چه عواملي سبب مي شوند دو اتم در فاصله تعادلي باقي بمانند ؟د -2

 

 هي در مدل میله و لگوله بجاي نشان دادن پیوند بجاي میله از فنر استفاده مي شود . علت چیست ؟اگ -3

 

 در پیوند كوواالنسي ( چیست ؟ فاصله تعادلي )  -4

 

 ر يك مولكول اتم ها در چه حالتي پايدار و در چه حالتي ناپايدار هستند ؟د -5

 

 ول پیوند بین دو اتم چه ارتباطي با سطح انرژي اتمها دارد ؟ط -6

 

 هناگم تشكیل پیوند نشان دهنده چیست ؟ آزاد شدن انرژي -7

 

 ي است ؟چرا پیوند بین دو اتم يكسان ناقطب -8

 

 قطبي بین چه اتم هايي تشكیل مي شود ؟ پیوند كواالنسي -9

 

 میزان قطبي بودن يك پیوند به چه عواملي بستگي دارد؟ -10

 

 فاوت الكتروناگتیوي بین دو اتم چه ارتباطي با نوع پیوند دو اتم دارد ؟ت -11

 

 رمول تجربي چه رابطه اي دارد ؟فرمول مولكولي با ف -12

 

 پیوند كوواالنسي معمو لي با پیوند داتیو چیست ؟تفاوت  -13
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 آيا پیوند داتیو در يك مولكول يا يون دارنده آن قابل تشخیص است؟ -14

 

 در مولكول اتن چه پیوند هايي وجود دارد ؟ -15

 

 :با استفاده از پیشوند هاي مناسب ، تركیب هاي زير را نامگذاري كنید -16

 6SFد(                 3PClج(                  52ONب(             22ClSالف( 

  

 سید :فرمول شیمیايي تركیبهاي زير را بنوي -17

 الف( دي نیتروژن تري اكسید                       ب( گوگرد تري اكسید

 د( كربن تترا فلوئوريد                           ج( اكسیژن دي لکريد     

 

 دد اكسايش اتم مركزي را در هر يك از تركیب هاي زير بنويسید.ع  -18

 3CHFد(                  4CClج(              4HClOب(            42SOHالف( 

 

OHCفرمول تجربي دو ماده به صورت  -19 و  74مي باشد.اگر جرم مولكولي اين دو تركیب به ترتیب برابر  104

 باشد . 148

 فرمول مولكولي اين دو تركیب را مشخص كنید . 

 

ر مي رفت . اگزي است سمي كه در جنگ جهاني اول به اك 2COClفسژن به فرمول مولكولي  -20

 ساختار لوويس فسژن را رسم كنید .  

 

 ام تركیب هاي زير را با استفاده از عدد اكسايش اتم مركزي بنويسید :ن -21

 2COد(                 6SFج(                  3PClب(                  2SOالف( 

 

 راي هر يك از تركیب هاي زير فرمول مولكولي چند برابر فرمول تجربي است؟ ب -22

6126ب(                           104HCالف(  OHC                          )3216جHC 
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 ا با ذكر دلیل پیشگويي كنید :ه هاي زير رشلك هندسي و حدود زاويه پیوندي گون -23

ج(                2BeFب(                  4SiFالف( 

4NH                 )د

2NH 

 

 

 ؟دام يك از مولكول هاي زير قطبي و كدام يك نا قطبي است ؟ چرا ك -24

 2SOب(                                              2CSالف( 

 

شكیل آب از دو اگز هیدروزن و اكسیژن با آزاد شدن انرژي همراه است . آزاد شدن انرژي ت -25

 نشانه چیست؟

 

 علت مشخص كنید: ند را در هر يك از تركیب هاي شیمیايي زير با ذكرنوع پیو -26

OLiالف(   2SiOج(            OH2ب(                         2

 

 دام يك از تركیبات زير در میدان الكتريكي جهت گیري مي كنند ؟ چرا ؟ك -27

     HIب(                                                2Iالف( 

 

 

 

 

 را رسم كرده و به پرسش هاي زير پاسخ دهید :  3SOنقطه اي  _مدل الكترون  -28

 الف( در اطراف اتم مركزي چند قلمروي الكتروني وجود دارد ؟

 ید .ب( شلك هندسي و زواياي پیوندي را در اين مولكول پیشگويي كن

 

قرار دارند ، ساختار لوويس  16در گروه  Bو اتم  14در گروه  Aاتم  2ABبا توجه به اينكه در مولكول  -29

 را رسم كنید . 2AB   مولكول 

 



 28 

 در هر مورد نیروهاي بین مولكولي را مقايسه كنید . ) با ذكر علت (  -30

 HFو  HClج(                     3PHو  3NHب(                  2Fو 2Brالف( 
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 (5فصل )                     (2نمونه سواالت شیمي )
 

 :ا در موارد زير با هم مقايسه كنید الماس و گرافیت  ر -1

 الف( رسانايي الكتريكي                                    ب( طول پیوند

 

 در گرافیت را بنويسید . الكتريكي علت رسانايي  -2

 

 :به سواالت زير پاسخ دهید C  C و C C  ،C Cبا توجه به پیوند هاي  -3

 است ؟ام يك بیشتر دالف( طول پیوند در ك

 ب( واكنش پذيري كدام يك بیشتر است ؟

 ج( انرژي پیوندي كدام يك بیشتر است ؟

 د( پايداري كدام يك بیشتر است ؟

 

 به سواالت زير پاسخ دهید :  10H4Cبا در نظر گرفتن فرمول  -4

 را به دو صورت ممكن بنويسید . الف( فرمول ساختاري آن

 ب( نام هر كدام را بنويسید .

 علت نقطه جوش آنها را مقايسه كنید . ج( با ذكر 

 د( اين دو تركیب نسبت به هم چه نامیده مي شوند ؟

 

 :فرمول تركیبات زير را بنويسید -5

 ج( استون           د( اتانوئیك اسید  الف( اتیل متیل اتر     ب( استالدهید

 

 يسید .گروه عاملي بنورسم تفاوت گروه عاملي هیدروكسیل و كربوكسیل را با  -6

 

 ايزومرهاي ساختاري پنتان را بر اساس افزايش دماي جوش مرتب كنید .  -7

 

 :فرمول ساختاري تركیبات زير را رسم كنید -8

 ي متیل پنتان د -4و2متیل هگزان                        ب(  -2-اتیل -4الف( 

 

 كنید . بر اتیلن را نوشته و نام آيوپاک محصول را ذكر HBr واكنش افزايشي -9
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 .بر پروپن را نوشته و نام آيوپاک محصوالت را ذكر كنید HBr واكنش افزايشي -10

 

 تشابه الماس و گرافیت را بنويسید . -11

 

 را رسم كنید .84HCايزومرهاي اتیلني و سیلکو آلاکني  -12

 

 كر دلیل مقايسه كنید .تركیبات پروپان ، بوتان و پنتان را از نظر نقطه جوش و با ذ -13

 

 ؟ مي باشدهر كدام از تركیبات زير مربوط به كدام دسته از هیدروكربن ها  -14

 43HCد(                 84HCج(                 125HCب(           66HCالف( 
 


