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  ساختار اتم: بخش اول
دالتون با استفاده از واژه های یونانی اتم که به معنای تجزیه . گردد سال پیش برمی 2500دود مطالعه عناصر به ح

  .  به شرح زیر بیان کرد وی نظریه ی خود را در هفت بند. نصرها را توضیح دادعناپذیر است ، ذره های سازنده 

  .اند ام اتم تشکیل شدهمواد از ذرات تجزیه ناپذیری به ن -1

  مه اتم های یک عنصر از نظر جرم و خواص یکسانند واتمهای عناصر مختلف متفاوتنده -3و  2

دریک واکنش شیمیایی اتم ها به وجود نمی آیند و از بین هم نمی روند بلکه فقط  شیوه اتصال آنها به  -5و4

  .یکدیگر تغییر می کند

  .شوند و مولکول ها را به وجود می آورند  میاتمهای عناصر مختلف به هم متصل  -6

  .در هر مولکول از یک ترکیب معبن همواره نوع و تعداد نسبی اتمهای سازنده آنها یکسان است -7

اتم کوچکترین ه اگر چه امروز می دانیم که اتمها خود از ذرات کوچکتری تشکیل شده اند اما هنوز باور داریم ک

  .و فیزیکی یک عنصر به آن بستگی دارد ذره ای است که خواص شیمیایی

   نخستین ذره زیر اتمی الکترون،  

کشف الکتریسته . های بسیاری با الکتریسته ، مقدمه ای برای شناخت ساختار درونی اتم بوده استآزمایشای    اجر 

الکتریسته یا (ر ساکن، وقوع واکنش شیمیایی به هنگام عبور جریان برق از میان محلول یک ترکیب شیمیایی فلزدا

لوله پرتو کاتدی لوله ای شیشه . ، و آزمایشهای بسیار روی لوله ی پرتو کاتدی منجر به شناخت الکترون شد) برقکانت

هنگامی که . در دو انتهای این لوله دو الکترود فلزی نصب شده است .ای است که بیشتر هوای آن خارج شده است

جریان ) آند(به سمت الکترود مثبت ) کاتد(ال شود ، پرتوهایی از الکترود منفی یک ولتاژ قوی بین این دو الکترود اعم

این پرتوها بر اثر برخورد با یک ماده ی فلوئور سنت نور سبز رنگی . دمی یابد که به آن پرتوهای کاتدی می گوین

   :نتایج زیر دست یافتتامسون باانجام آزمایشهایی با لوله های پرتو کاتدی و مشاهدات خود به .ایجاد می کنند
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  نتیجه مشاهده

بر روی صفحه فلوروسنت درست در نقطه مقابل آند لکه

     . شود سبز رنگ ایجاد می

  پرتوهای کاتدی به خط راست حرکت میکنند

با قراردادن لوله پرتوکاتدی درمیدان الکتریکی، پرتوها به

  شوند سمت قطب مثبت منحرف می

  ر منفی هستندپرتوهای کاتدی دارای با

با تغییر جنس گاز درون لوله وفلز آند پرتو کاتدی-

                    تغییری نمی کند

  همه مواد دارای الکترون هستند

 

 رابرتاز آن  پس. نسبت بار به جرم الکترون را اندازه گیری کند به کمک این آزمایشهاموفق شدتامسون 

به این ترتیب جرم الکترون نیز با کمک نسبت بدست . ترون را اندازه بگیردتوانست مقدار بار الکتریکی الک میلیکان

در حالی که تامسون   است9/ 109.  10-28برابرو جرم الکترون 602/1 . 1019بار الکترون. محاسبه شد تامسونآمده 

انس مواد روی خاصیت فسفر س ن فرانسویفیزیک دا بکرل هانری کرد، هم زمانمی  روی پرتوهای کاتدی آزمایش

پرتوزایی و  پدیده ماری کوریتوسط  این پدیده. پدیده ی جالبی روبرو شدوبه طور تصادفی باشیمیایی کار می کرد

به این موضوع عالقه مند شد و پس از سالها رادرفورد  پس بعد از آنندپرتوزا نامیده شد مواد مواد دارای این خاصیت

که پرتو آلفا دارای بار مثبت . می باشد گاماع تابش مختلف آلفا ، بتا، و تالش فهمید، این تابش خود ترکیبی از سه نو

  .است Xبتا، دارای بار منفی و از جنس الکترون و گاما خنثی و از جنس پرتو .واز جنس هسته اتم هلیم است

یری پرتو ذوذ پنف(.پرتو آلفا از ورقه کاغذ عبور نمی کند،پرتو بتا از آلومینیم وپرتو گاما از سرب عبور نمی کند

( γβα 〈〈  

    :تمرین

  دو ویژگی لوله پرتوی کاتدی را بیان کنید؟ -  1 
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  :در مورد پرتوهای کاتدی به پرسش های زیر پاسخ دهید -2

   جهت جریان پرتوی کاتدی به سمت کدام الکترود است؟)الف

  کرد ؟ چگونه می توان پرتوی کاتدی را در یک لوله پرتوی کاتدی آشکار)ب

  پدیده فلورئورسانس راتوضیح دهید ومشخص کنید این پدیده جه تفاوتی با پدیده فسفرسانس دارد؟ -3

  مشخص کنید که از هر یک از مشاهده های زیربه چه نتیجه ای میتوان دست یافت؟-4

  .پرتوهای کاتدی در میدان الکتریکی به سمت قطب مثبت منحرف می شوند)الف

  .یدان مغناطیسی منحرف می شوندپرتوهای کاتدی در م)ب

  چگونه تولید می شوند؟ واز چه جنسی هستند؟x پرتوهای - 5 

  به ترتیب توسط کدام دانشمندان کشف شد؟ xپدیده های پرتوزایی مواد وتابش پرتوهای   -6

  .مشخص کنید که هر یک از دانشمندان زیر موفق به کشف یا اندازه گیری کدام ویژگی  علمی شد-7

  میلیکان)ب          مسون           تا) الف

  در موارد زیر با توجه به راهنمایی انجام شده نام وجنس هر یک از اجزای تشکیل دهنده ی پرتو های  -8

  .پر انرژی را مشخص کنید

  .در میدان الکتریکی به سمت قطب منفی منحرف می شوند)الف

      .  هم جنس پرتو های کاتدی است) ب

  انحراف این تابش  است؟ xای تشکیل دهنده ی پرتوهای پر انرژی از جنس پرتوهای کدام یک از تابش ه-9

   در میدان الکتریکی چگونه است؟
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  :به پرسش های زیرپاسخ دهید) β(در مورد پرتوهای بتا -10

  .این پرتوها در میدان الکتریکی به کدام سمت منحرف می شوند)الف

  :وانع زیر هستنداین پرتو ها قادر به عبوراز کدام یک ازم)ب

  قطعه ضخیم سربی -ورقه آلومینیومی - ورقه کاغذی 

  چرا پدیده پرتوزایی مواد با کاهش جرم ماده ی پرتو زا همراه است؟ -11

  

  :مدل  اتمی تامسون

تامسون پس از کشف الکترون ساختاری برای اتم پیشنهاد کرد که در آن الکترون ها با بار منفی در فضای ابر 

مثبت پراکنده اند و جرم اتم را مربوط به جرم الکترون ها می دانست ، حال آنکه فضای ابرگونه مثبت را گونه با بار 

  .بدو ن جرم می دانست

 :رادرفورد مدل اتمی

و پس از . رادرفورد نتوانست تشکیل تابشهای حاصل از مواد پرتوزا را به کمک مدل اتمی تامسون توجیه کند

های آلفا  او در آزمایش خود ورقه نازکی از طال را با ذره. ودن مدل تامسون را اثبات کردآزمایشهای بسیار ، نادرست ب

بمباران کرد، به امید آنکه همه ی ذره های پرانرژی و سنگین آلفا که دارای بار مثبت نیز هستند با کمترین انحراف از 

کمی از ذرات  دون نحراف عبور میکنند و تعدادبیشتر درات آلفا باما مشاهده کرد که . این ورقه نازک طال عبور کنند

نتیجه  و به طور کامل منحرف شده و به عقب برمی گردند هاخارج می شوند و تعداد بسیار کمی از آن و رف شدهحمن

گرفت که حتماً یک هسته کوچک در مرکز اتم وجود دارد که محل تمرکز بارهای مثبت است و تقریباً تمام جرم اتم 

رادرفورد با استفاده از . این هسته است که توانایی به عقب راندن ذره های سنگین و پرانرژی آلفا را داردنیز در درون 

   را پیشنهاد کرد» اتم هسته دار«نتایج این آزمایش مدل 

  :.دیگر ذرات سازنده اتم
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 و زنده اتم استو دومین ذره سابا رسنگین تر از جرم الکترون  1837و جرمی + 1ذره ای با بار نسبی :پروتون

  .توسط رادرفورد شناسایی شد

و  سومین ذره ی سازنده اتم است وذره ای است که بار الکتریکی ندارد و جرم آن برابر جرم پروتون است  :نوترون

   .وجود آن در اتم توسط چادویک به اثبات رسید

این عدد نتیجه . داده می شود نشان Zعددی است که تعداد پرتون ها را در اتم مشخص می کند و با  :عدد اتمی

از آنجا که اتم ذره ای خنثی است، بنابر این تعداد الکترونها و پروتونهای آن  .محاسباتی است که رادرفورد انجام داد

 .باید برابر باشد، پس عدد اتمی تعداد الکترونها در یک اتم را نیز مشخص می کند

   .نشان داده می شود Aعدد جرمی با . دد جرمی می گویندبه مجموع تعداد پروتونها و نوترونهای یک اتم ع

                                                                                                              A = Z+ N        

. م یکسانی ندارنداندازه گیری جرم اتمها با کمک دستگاه طیف سنج نشان می دهد که همه اتمهای یک عنصر جر

در واقع تعداد پروتونها در همه اتمهای یک عنصر یکسان است، پس تفاوت جرم باید مربوط به  و از آنجا که عدد اتمی

ایزوتوپها اتمهای یک . این مطالعات به معرفی مفهوم ایزوتوپ انجامید. تعداد نوترونهای موجود در هسته ی اتم باشد

CL( برای مثال آزمایشها وجود دو ایزوتوپ کلر . و عدد جرمی متفاوت دارند عنصر هستند که عدد اتمی یکسان
17
35 (

CL( و
17
  .  را به اثبات رسانده است) 37

  : جرم یک اتم  

 12ربن ها برای بیان جرم عنصرها بدین صورت عمل کردند که فراوان ترین ایزوتوپ کربن یعنی ک دان   یشیم  

)C
6

عنصرهای  در نظر گرفتند و جرم 000/12آن را دقیقا برابر  استاندارد انتخاب کردند و جرمواحد را بعنوان ) 12

  . دیگر را با استفاده از نسبتهایی که در محاسبات آزمایشگاهی بدست آمده بود، بیان کردند

  . خواهد شد 16/000در این مقیاس برابر . ر جرم اتم کربن استبراب 1/33که  به عنوان مثال جرم اتم اکسیژن

در این مقیاس جرم پروتون و . است atomic mass unit  است که کوتاه شده ی عبارت  amuواحد جرم اتمی 
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با توجه به وجود ایزوتوپها و تفاوت در فراوانی آنها، برای گزارش جرم نمونه های طبیعی از  .است 1amu  نوترون 

  . بکار می رود ایزوتوپ های آن م عنصرهای مختلف جرم اتمی میانگینات

 و دیگری amu 106/905و جرم  51/84با درصد فراوانی  Ag 107یکینقره دارای دو ایزوتوپ است   -1: مثال

 Ag 109 با جرمamu 108/9047 جرم اتمی متوسط نقره را محاسبه کنید. است.  

 

 

  تمی یک عنصر چیست؟ جرمی و جرم اتفاوت عدد-2       

در حالی که عدد جرمی مجموع تعداد پروتونها و . جرم اتمی یک عنصر میانگین جرم ایزوتوپهای آن عنصر است

  .نوترونهای آن است

  

  :تمرین

   :استزیربرم دارای دو ایزوتوپ  -1

Br
35
79

Brو  92/78وجرم اتمی %   50/54با فراوانی   
35
    92/80و جرم اتمی %  49/96با فراوانی 81

  جرم اتمی متوسط برم چقدر است؟

 Cیکی.کربن دارای دو ایزتوپ است-2
6

، جرم  amu 13/003و دیگری با جرم اتمی  amu 12با جرم اتمی  12

Cدرصد فراوانی . است amu 12/011اتمی متوسط کربن 
6

  .را محاسبه کنید 12

  )نمایش دهید Xاتم را با حرف (نوترون باشد، نمایش دهید  122پروتون و  80نماد اتمی را که شامل  -3

  آنهاست؟ویژگی تفاوت دو ایزوتوپ از یک عنصر در کدام -4

 Hg اجزای اتم    -5
80
  . را مشخص کنید 201

  ست؟یک از مواردزیر اام تفاوت دو ایزوتوپ از یک عنصر در کد -6
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  تعداد الکترون ها ) الف

  تعداد پروتونها ) ب

  عدد اتمی ) ج

  جرم اتمی) د

2X+تفاوت تعداد الکترون ها و نوترون ها را در یون  -7
27
  .مشخص کنید 59

  ت؟اس amuچند   CH4جرم مولکولی  .است amu 1وamu 12به ترتیب برابر Hو   Cجرم  اتمی   -8

  است؟ gr.mol-1چند  SO3جرم مولی  .است gr.mol-116 و gr.mol-132به ترتیب  Oو  Sجرم مولی  -9

  Bاتم آن را ایزوتوپ  6اتم بور  30اگر از هر -10
5

 Bو بفیه آن را ایزوتوپ 10
5

11
تشکیل دهد جرم اتمی میانگین  

  در است؟قبور چ

  

  :ی خطیطیف نشر

هنگامی که او مقداری از یک ترکیب مس دار . رابرت بونزن شیمیدان آلمانی دستگاه طیف بین را طراحی کرد

او این . سبز تغییر رنگ داد بهمانند کات کبود را در شعله ی مشعل دستگاه قرار داد، مشاهده کرد که شعله از آبی 

او این الگو را طیف نشری خطی . بدست آورد 16صفحه4نور سبز رنگ را از یک منشور عبور داد و الگویی مانند شکل

هر فلز طیف نشری خطی خاص خود را داراست و مانند اثر انگشت می توان از این طیف برای شناسایی فلز . نامید

  .مورد نظر بهره گرفت

 : انتومی اتممدل کو   

وی در این مدل از حضور الکترون در فضایی سه بعدی به . توسط  شرودینگر مطرح شد 1926این مدل در سال 

طول، (همانگونه که برای مشخص کردن موقعیت یک جسم در فضا به سه عدد . نام اوربیتال سخن به میان آورد

. الهای یک اتم نیز به چنین داده هایی نیاز داریمنیاز است، برای مشخص کردن هر یک از اوربیت) عرض و ارتفاع

   .ده می شوندنامیاستفاده کرد که عددهای کوانتومی  mlو lو nشرودینگر به این منظور از سه عدد 
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  ):n(عدد کوانتومی اصلی   

رین الیه پایدارت n= 1. عددی است که بور برای مشخص کردن ترازهای انرژی یا همان الیه های الکترونی بکار برد

باالتر رود سطح انرژی الیه های الکترونی افزایش می یابد و فاصله ی آن الیه از  nهر چه . انرزی را نشان می دهد

تعداد زیر  nعدد .الیه های الکترونی خود از گروههای کوچک تر به نام زیر الیه تشکیل شده اند. هسته دورتر می شود

  . دو زیر الیه وجود دارد n= 2مثالً در الیه الکترونی . الیه های هر الیه را هم مشخص می کند

   :)L(عدد کوانتومی اوربیتالی 

  . را در بر بگیرد n - 1تا  0مقادیر  و می تواند اوربیتال ها است ) نوع(وانرژی شکل ،نشان دهنده ی  تعداد

1( L=0   1 کروی  اوربیتالS 

2 (L=1   3  اوربیتال دمبلیP  

3 (L=2   5  اوربیتالd  

4 (  L=3   7  اوربیتالF 

   :( ml ) عدد کوانتومی مغناطیسی

با در نظر گرفتن . دارا باشد+  Lتا  – Lمی تواند مقادیری از  l m .جهت گیری اوربیتالها را در فضا معین می کند

  . نشان داده می شود pZ؛  pY؛  pXه صورت ب Pاوربیتال   X  ،y  ،z  3محورهای 

قرار دارد و  pالکترونی دوم و در زیر الیه ی  یدهد که این اوربیتال دمبلی شکل در الیه  نشان می px 2برای مثال

  . ها جهت گیری کرده استXدر راستای محور 

  

  ):MS(عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین 

دانشمندان افزون بر حرکت اوربیتالی ، یک حرکت اسپینی . مربوط به جهت حرکت الکترون به دور خودش است 

در نتیجه این حرکت، دو الکترون یک اوربیتال دارای قطب های مغناطیسی ناهمنام  به الکترون نسبت داده اند نیز

برای چرخش در + ½تنها دو مقدار  ) MS (حرکت الکترون به دور خود .شده و بر رانش الکتریکی آنها غلبه می کند

  :بنابراین. های ساعت دارد برای چرخش در خالف جهت حرکت عقربه -½جهت عقربه های ساعت و 
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به این ترتیب مدل . در هر اوربیتال حداکثر دو الکترون آن هم با اسپین مخالف قرار می گیرند ،طبق اصل پائولی

 .کوانتمی اتم به ما این  امکان را می دهد که چگونگی آرایش الکترو ن ها را در اتم ها معین کنیم

الکترون ها در الیه های انرژی اطراف هسته آرایش الکترونی می به چگونگی توزیع   :آرایش الکترونی اتم

        .دررسم آرایش الکترونی اتم عنصرها، پر شدن اوربیتالهاابتدا از سطوح انرژی پایین تر صورت می گیرد. گویند

ونهای درون اگر برای رسم آرایش الکترونی اتم عنصرها از اتم هیدروژن شروع کنیم و سپس یک به یک بر تعداد پروت

به این . هسته بیفزائیم، بدین گونه اتم عنصرهای سنگین تر از هیدروژن را به ترتیب افزایش عدد اتمی ساخته ایم

                                                                                   .می گویند )اآفب (بنا گذاری شیوه، اصل

          1S 

2S      2P 

3S      3P        3d 

4S      4P       4d        4f    
5S       5P       5d        5f    
6s       6P        6d        6f 

7s       7p 

در رسم آرایش الکترونی به صورت نمادی ، هنگام پر شدن اوربیتال های هم انرژی ابتدا هر اوربیتال یک الکترون 

  ).اصل هوند( پس جفت شدن اوربیتال ها انجام می شودمی گیرد س+ 2/1با اسپین 

  . را به صورت نوشتاری و نمادی رسم کنید  S16آرایش الکترونی اتم    :مثال

16S: 1S2 , 2S2  2P6 , 3S2  3P4   

 : نمادی

 

  :آرایش الکترونی ذرات زیر را به صورت نوشتاری و نمادی نشان دهید  :تمرین

13Al,  19k ,25Mn , 35Br  ,24Cr  ,  20Ca2+  ,  26Fe2+ ,  7N3- ,3Li+ , 27Co3+ ,16S2- 

  .توان به کمک آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خودشان رسم کرد  آرابش الکترونی کوتاه شده عنصرها را می
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] 3d10 ,4s2 4P4 ,:                                                                               مثال ]Ar       34Se  :  

 :آرایش الکترونی عنصرهای زیر را به کمک گاز نجیب قبل از خودشان رسم کنید :تمرین

17Cl , 31Ga , 38Sr , 53I , 33As   

                 

شماره ) الیه ظرفیت(در آرایش الکترونی یک عنصر ،بزرگترین الیه شماره تناوب ومجموع الکترون های الیه آخر

 .گروه عنصر را در جدول تناوبی نشان می دهد

                                                 1515P:   1S2 ,2S2 2P6 , 3S2 3P3گروه    3تناوب  :مثال

       

  )جدول 2و  1گروه . (آنها در حال پرشدن استSاوربیتال : S عناصر دسته

  )جدول  18تا  13گروه (ل پرشدن است آنها در حا  Pاوربیتال :  Pعناصر دسته

  )جدول 12تا  3گروه .(آنها در حال پرشدن است dاوربیتال : dعناصر دسته 

  )النتانید ها و آکتنید ها .(آنها در حال پر شدن است Fاوربتال : Fعناصر دسته 

 :تمرین

  :نوشتاری نشان دهید ا به صورت زیرر ذرات کترونیآرایش ال -1
 P3-    30Zn2+  15  Al3+    13Fe2+    26   29 Cu   35Br    16S  

جدول معلوم و شماره دوره و گروه هریک را در  نشان دهیدنوشتاری به صورت آرایش الکترونی اتم های زیر را -2

  .کنید

Ni 28     12Mg    11Na   10Ne  17CL     7N  

  بنویسیدز خودشان به کمک عدد اتمی گاز نجیب قبل اآرایش الکترونی عناصر زیر را  -3

32Ge            24Cr              80Hg       51Sb                37Rb            53I 

       و چند تراز فرعی دارد؟ نچند الکترو  ،چند اوربیتال حداکثر اتم الیه چهارم -4

 دارای چهار عدد کوانتومی Aآخرین الکترون عنصر  -5
2
1 n=3,L=0,mL=0,ms=-  
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دوره و گروه ) را بنویسید؟ پ Aآرایش الکترونی عنصر ) ب  را مشخص کنید Aعدد اتمی عنصر ) الف. است 

  را مشخص کنید؟ Aعنصر 

با رسم آرایش الکترونی  Ca20را در اتم )3E(و انرژی یونش سوم  )2E(علت اختالف زیاد انرژی یونش دوم  -6
  ؟ توضیح دهید

  را در نظر گرفته به سواالت زیر پاسخ دهید؟  19A, 35B, 60Cسه عنصر  -7

  می باشد؟) نمک ساز(کدامیک هالوژن) الف

  کدامیک به سرعت با اکسیژن هوا ترکیب می شود؟) ب

  از دسته النتانیدها می باشد؟کدام یک ) پ

  چه تغییری در انرژی الکترون ایجاد میَ شود؟ چرا ؟ ) n(با افزایش عدد کوانتومی   -8

است این عنصر در کدام دوره  3و تفاوت تعداد نوترون و پروتون ها هسته آن برابر  45دد جرمی عنصری ع  -9

      از جدول تناوبی جای دارد؟

 عدد  باشد 42Pآرایش الکترونی  اتمی با گروهو هم    24Sهم ردیف اتمی با آرایش الکترونی  Xاگر اتم   -10

  ؟چند است X یاتم

 :چهار گزینه ایسواالت 

  . مشخص کنید kبرای پرانرژی ترین الکترون عنصر  ار m1و  n  ،Lاعداد کوانتومی   -1

    0و  0و  3) د              -1و  0و  4) ج               3و  0و  1) ب             0و  0و 4) الف

مربوط به » ی دهدهیچ اوربیتالی در یک اتم نمی تواند بیش از دو الکترون در خود جا«این اصل که می گوید  -2

  . کدام دانشمند است

  رادرفور) د                     پائولی) ج                     تامسون) ب                     هوند ) الف

  . به چه صورت است p 3،  d3 ،P 4 ،S 4 ،S 3ترتیب پر شدن ترازهای -3
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  s3 < p 3< d 3< s 4< p 4) الف

   s 3< p 3< s 4< d3 < p4) ب

  d 3< s3 < p3< s 4< p 4) ج

s 3< d3 < p3 < s 4<p 4) د

  برابرند؟  p 3و d 3در آرایش الکترونی کدامیک از عنصرهای واسطه ی زیر تعداد الکترونهای  -4

              cu29) د                         co27)ج                             Fe26)ب                mn25) الف

  و اتم ایزوتوپ در کدام مورد با هم تفاوتی ندارند؟ د -5

           خواص فیزیکی) د          عدد جرمی) ج           تعداد نوترونها) ب          تعداد الکترونها ) الف

+X3در یون  -6
21
45

  ، تفاوت تعداد الکترونها و نوترونها چند است ؟  

   6)د                          10)ج                                 9)ب                               8) الف

+Ti2تعداد الکترونها، پروتونها ونوترونهای یون  -7
22
48

  ) از چپ به راست( به ترتیب چند است ؟  

  20-22-26)د              22-20-24) ج            20-22-24) ب             26-22-22) الف

  کوانتوم مقدار انرژی الزم برای جهش الکترون در کدام مورد زیر است ؟  -8

  P3به s3از ) د             s4به p3از ) ج             d3به p3 از )ب             p 2به s 2از  )الف

 و تناوب تعلق دارد ؟ باشد عنصر به کدام گروه   4P2اگر آخرین تراز انرژی اتم یک عنصر  – 9

   2و  6)  4                     4و  14)  3                         4و  2  ) 2                     2و  14) 1
  کدام دسته سه تائی از عنصرها در یک دوره جدول تناوبی قرار دارند ؟ –10

16S , 12Mg , 8O (4       19K , 11Na , 3Li (3       35Br , 23V , 19K (2      24Cr , 19K , 18Ar (1     

  ؟ با کدام عنصر هم گروه است 32تمی عنصر ژرمانیم با عدد ا – 11

14 Si (4                        16S (3                      17Cl (2                         13Al (1     

  یش الکترونی اتم آن به کدام گزینه ختم می شود ؟تعلق داشته باشد آرا 11اگر عنصری به دوره چهارم وگروه  – 12

4S2,4P6 ,4d1 (4       4S2 , 3d9 (3          3d1 , 4S2 , 4P6 (2        3d10 , 4S1 (1    

  دارد کدام گزینه درست است؟  21در مورد عنصری که عدد اتمی  – 13

    یه آن یک الکترونی استآخرین ال)  2                  آخرین الیه آن سه الکترونی است)  1  
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  از دسته النتانیدها است )  4                    وارد می شود  3dآن در  آخرین الکترون)  3  

  ختم شود کدام مطلب درست است؟ 3P6به  +D2  و -A2اگر آرایش الکترونی   -14

  .به دوره سوم تعلق دارد Aبه دوره چهارم و اتم  Dاتم   )1

  .به گروه دوم تعلق دارد Dرم و اتم به گروه چها Aاتم   )2

3(  D  اتم عنصر واسطه وA اتم عنصر اصلی است.  

  .است 12برابر  Dو  Aتفاوت تعداد الکترونهای   )4

  جدول تناوبی قرار گرفته اند؟.......... و اکتنیدها در ........ النتانیدها در   -15

  3تناوب هفتم گروه  – 3تناوب ششم گروه   )1

  11تناوب هفتم گروه  – 3گروه تناوب ششم   )2

  11تناوب ششم گروه  -11تناوب هشتم گروه   )3

   3تناوب ششم گروه  – 3تناوب هفتم گروه   )4

 

  

 


