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ن بان و ای با   ن 
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: م    قد

  

ؤف: ن   ه    ط
 كه انسان را آفريد و او را به زيور علم آراست به نام آن

هـاي   هـاي آزمـون   در تسـت «داوطلبان كنكور هميشه در جستجوي پاسخ اين پرسش هستند كه: 
ها بر  اند و اين تست احث كتاب درسي از چه زوايايي نگريسته شدهها، هر يك از مب ورودي دانشگاه

  »اند. چه اساسي طرح شده
هـاي   ال اساسـي داوطلبـان كنكـور اسـت. ايـن كتـاب شـامل تسـت        وكتاب حاضر پاسخ به اين س

هـاي   به همراه پاسخ 1400تا  1385هاي  ) از سال2) و (1بندي شده درسي شيمي عمومي ( طبقه
  باشد.  مورتيمر مي عمومي چارلز هاي شيمي تشريحي براساس كتاب

هـاي بيوشـيمي، بيوتكنولـوژي پزشـكي، نـانوتكنولوژي،       اين كتاب براي استفاده دانشجويان رشته
اي تدوين شده است. در ويـرايش جديـد ايـن كتـاب،      شناسي و بهداشت حرفه شناسي، حشره سم

هـاي قبـل رشـته     هاي مربوط بـه كنكـور سـال    تر شده و تست بسيار كامل(شيمي آلي)  28فصل 
  بيوشيمي باليني نيز گنجانده شده است.

دانيم از زحمـات   تهيه اين كتاب حاصل زحمت يك تيم است نه يك كار انفرادي و برخود الزم مي
  يم.يكليه همكاران گروه تأليفي دكتر خليلي تشكر و قدرداني نما
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)92- 93فناوري پزشکی (کارشناسی ارشد زیست

+2و 34) 4-2و 34) 3-3و 31) 2-2و 31) 1

Cl35داراي دو ایزوتوپ5/35کلر با جرم اتمی متوسط .26
Cl37و17

Cl35باشد، درصد فراوانی ایزوتوپمی17
ت؟چند اس17

)92- 93فناوري پزشکی (کارشناسی ارشد زیست

1 (25%2 (30%3 (70%4 (75%

اند؟دوره خود رسیدهاثر همها به آرایش الکترونی گاز بیدر کدام ترکیب زیر همه اتم.27

)92- 93فناوري پزشکی (کارشناسی ارشد زیست

1(AlCl
3

2(BeCl
3

3(BH
3

4(PH
3

Liیون.28  در کدام مورد زیر با اتمHe91- 92اي (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهمشابهت دارد؟(

) حجم  2ها  ) تعداد نوترون1

هاالکترون) تعداد 4) جرم  3
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x31هاي یونرونو نوتهاالکترونتعداد .29 3
15


هاي زیر است؟ از گزینهیککدامبه ترتیب 

)93- 94شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کارشناسی ارشد، (حشره

31و 15) 314و 18) 163و15) 162و 18) 1

یککدامهاي آن باشد تعداد نوترون48برابر ه عدد جرمی عنصرکاست در صورتی20برابر 2ي یونهاالکترونتعداد .30

)93- 94اي (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفههاي زیر است؟از گزینه

1 (202 (223 (264 (28

آرایش الکترونی الیه ظرفیت عنصر .31
33
93- 94اي ارشد مهندسی بهداشت حرفه(کارشناسی کدام است؟(

1(S , P2 34 42(d, s 23 4

3(d , s3 23 44(s , p2 14 4

)94- 95کارشناسی ارشد، ) 1علوم آ زمایشگاهی((جرم اتمی عناصر عبارت است از: .32

ها  آن) جرم یک اتم از1

/) جرم2 236 02 10ها  آناتم از

بهها آن) نسبت جرم اتم3
1

12
12جرم کربن 

H1به جرم اتم هیدروژنها آن) نسبت جرم اتم4
1

)94- 95ناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کارشناسی ارشد، ش(حشره................... .براساس قانون بقاي جرم در یک واکنش شیمیایی تعداد .33

شوند.هاي موادي است که تشکیل میتر از تعداد اتمکنند کمهاي موادي که در واکنش شرکت می) مولکول1

شوند برابر است.هاي که تشکیل میکنند با تعداد مولکولهاي موادي که در واکنش شرکت می) مولکول2

شوند.هاي موادي است که تشکیل میتر از تعداد اتمکنند بیشي که در واکنش شرکت میهاي مواد) اتم3

شوند برابر است.هاي که تشکیل میکنند با تعداد اتمهاي موادي که در واکنش شرکت می) اتم4

زیر به عناصر هم دوره جدول تناوبی مرتبط است؟هاي الکترونیکدام یک از آرایش.34

)94- 95ناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کارشناسی ارشد، ش(حشره

1:2آرایش  2 61 2 2s , s p

2:2آرایش  2 6 2 51 2 2 3 3s , s p , s , p

2: 3آرایش  2 6 2 6 11 2 2 3 3 4s , s p , s , p , s

2: 4آرایش  2 6 2 6 2 21 2 2 3 3 3 4s , s p , s , p , d , s

3و 2) 22و 1) 1

4و 3) 44و 1) 3

)94- 95اي (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهزیر بر اساس نظریه اتمی دالتون قابل توجیه نیست؟کدام یک از موارد.35

) ترکیب شدن مواد به نسبت وزنی مشخص2) تجزیه شدن برخی از مواد در اثر جریان برق1

) تشکیل شدن مواد مرکب از مواد ساده4) ذوب شدن مواد در اثر حرارت3

)94- 95اي (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهباشد برابر است با:وزه مورد قبول میواحد حجم اتمی که امر.36

1(
1

16
Oجرم اتم 

16
2(

1

14
Cجرم اتم 

14

3(
1

12
Cجرم اتم 

12
4(

1

1
Hجرم اتم 

1
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)96- 97اي سال (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهکدام عبارت زیر درست است؟» عنصر«در ارتباط با مفهوم .37

تر است.هاي آن بیشهاي اتم هر عنصر از تعداد پروتون) تعداد نوترون1

ي الیه خارجی اتم بستگی دارد.هاالکترون) خواص شیمیایی هر عنصر به تعداد و آرایش 2

یابد.) در تبدیل اتم هر عنصر به یون مثبت، بار هسته آن افزایش می3

یابد.) در تبدیل اتم هر عنصر به یون منفی، عدد جرمی آن کاهش می4

)96- 97اي سال (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه؟ارندندهاي هیدروژن و هلیوم از چه نظر باهم تفاوت اتم.38

) تراکم ابر الکترونی2) اندازه شعاع1

) شکل ابر الکترونی4ها) تعداد پروتون3

)95- 96اي و نانوتکنولوژي پزشکی سال (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه:جزبهگردند، تمام مواد زیر جزء مواد ساده تلقی می.39

) فوالد4) الماس3) گرافیت2زون) او1

Xبا نیتروژن ترکیبی به فرمولXعنصر .40 N
3

چقدر است؟X% این ترکیب نیتروژن باشد. وزن اتمی 21/40دهد. اگر تشکیل می

)96- 97شناسی (کارشناسی ارشد سم

1 (94/62 (4/693 (47/34 (7/34

ف نوترون در هسته اتم گردید؟بررسی کدام مطلب زیر منجر به کش.41

)96- 97، 1و علوم آزمایشگاهی 96- 97شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (کارشناسی ارشد حشره

) تفاوت میان جرم اتمی عناصر1

هاي هسته) تفاوت میان جرم اتمی و مجموع جرم پروتون2

) وجود ذرات مثبت در هسته و خنثی بودن اتم3

اتم و خنثی بودن آن) وجود ذرات منفی در4

شود؟دسته از ترازهاي فرعی انرژي زیر، به ترتیب پر میصر دوره چهارم جدول تناوبی، کدامدر عنا.42

)96- 97، 1و علوم آزمایشگاهی 96- 97شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (کارشناسی ارشد حشره

1(s, d, p4 3 42(s, p, d4 4 4

3 (s, p, d4 4 34 (d, s, p3 4 4

باشد، عدد اتمی آخرین عنصر النتانیدها کدام است؟57برابر Laدر صورتی که عدد اتمی .43

)97- 98اي سال (کارشناسی ارشد بهداشت حرفه

1 (702 (713 (314 (32

» تـوان تبـدیل کـرد   هاي همان عنصر نمـی جز نمونهتري بهي کوچکهاي معمولی به اجزاعنصر را با روش«این مطلب که .44

)97- 98شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین سال و حشره1(کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی توسط کدام دانشمند زیر بیان شده است؟

) دالتون4) رادفورد3) تامسون2) بوهر1

)97- 98شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین سال و حشره1شناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (کارکدامند؟nو Zبا توجه به جدول، مقادیر .45

هاتعداد نوترونهاالکترونتعداد عدد جرمیعدد اتمیاتم

xz51n28

51و 28) 284و 28) 283و 23) 232و 23) 1

وتون دارد کدامند؟پر15الکترون و 18نوترون، 16اي که عدد جرمی و بار الکتریکی ذره.46

)98- 99سال شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین و حشره1(آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 

- 3و 31) 4- 2و 34) 3+2و 31) 2+2و 34) 1
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تی دارد و فرمول سولفید آن کدام است؟الکترون است. اتمی که این یون از آن مشتق شده است، چه موقعی54داراي A2یون.47

)98- 99سال شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین و حشره1(آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 

A،3گروه 5) دوره 1 S
2 3

AS، 2گروه 6) دوره 2

A،3گروه 6) دوره AS4، 2گروه 5) دوره 3 S
2 3

Mهاي یوننوترونها و نتعداد الکترو.48 70 3
اند؟به ترتیب کدام31

)98- 99اي سال (آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه

39و 31) 342و 28) 1

39و 28) 364و 31) 3

از ...................و ...................چنین از واحدهاي اصلی بوده، هم...................و ...................(SI)المللی واحدها در دستگاه بین.49

)98- 99شناسی سال (آزمون کارشناسی ارشد سمباشند.واحدهاي مشتق شده می

نیرو و شتاب- ) طول و زمان2طول و زمان- ) نیرو و شتاب1

درجه حرارت و جریان الکتریکی- ) فشار و سرعت4شتاب و زمان- ) نیرو و طول3

باشند.می...................و ...................هاي تخلیه الکتریکی به ترتیب منشا اشعه مثبت و اشعه منفی در لوله.50

)98- 99شناسی سال (آزمون کارشناسی ارشد سم

گاز درون لوله- ) آند2کاتد- ) کاتد1

کاتد- ) گاز درون لوله4گاز درون لوله- ) پوشش جدار لوله3

نسبت بار به جرم.51
q

( )
m

باشد.را دارا می...................است، زیرا ...................از هر یون مثبت دیگري (H)براي پروتون 

)98- 99شناسی سال (آزمون کارشناسی ارشد سم

بارترین کم- تر) بیش2ترین جرمکم- تر) بیش1

ترین بارکم- تر) کم4ترین جرمکم- تر) کم3

)99- 00- 1(کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی است؟24هاي الکترونی زیر، مربوط به عنصري با عدد اتمی یک از آرایشکدام.52

1( Ar d s4 23 42( Kr d s4 23 4

3( Ar d s5 13 44( Kr d s5 13 4

133کدام دو اتم زیر ایزوتوپ هستند؟.53 131 131 126
54 53 54 52

A B D C99- 00اي (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه(

1 (A, D2 (B, C3 (A, C4 (B, D

با بررسی کدام اشعه زیر، مشخص گردید که الکترون در ساختمان تمام مواد شرکت دارد؟.54

)99- 00اي ارشد مهندسی بهداشت حرفه(کارشناسی

) کاتدي4) ایکس3) آلفا2) گاما1

دار آن کدام است؟شود. فرمول شیمیایی ترکیب هیدروژنختم می4PبهXآخرین تراز انرژي عنصر .55

)99- 00اي (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه

1 (HX2(H X
2

3(H X
4

4(H X
6

3Hآرایش الکترونی یون.56 63بهPشود. موقعیت عنصر ختم میXدر جدول تناوبی کدام است؟

)99- 00اي (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه

III Aگروه 3ره ) دوII A2گروه 3) دوره 1

II Bگروه 4) دوره III B4گروه 4) دوره 3
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)99- 00(کارشناسی ارشد نانوفناوري پزشکی ) به کدام صورت است؟Z=74با Wهاي آخر تنگستن (آرایش الکترونی الیه.57

1(s p d s2 6 4 25 5 5 62(s p d2 6 65 5 5

3(s p s p2 6 2 45 5 6 64(s p d s p2 6 1 2 35 5 5 6 6

)99- 00(کارشناسی ارشد نانوفناوري پزشکی داراي چند رقم بامعنی است؟00604/0عدد .58

) شش رقم4) پنج رقم3) سه رقم2) یک رقم1

41تعداد نوترون والکترون در.59
19

K :99- 00(کارشناسی ارشد نانوفناوري پزشکی به ترتیب برابر است با(

19و 22) 182و 19) 1

19و 18) 184و 22) 3

)400- 401سال - شناسی(کارشناسی ارشد سماست؟پروتونبهنوترونتبدیلعاملکدام.60

ربایی) الکترون4پوزیترون) نشر3بتا) نشر2آلفا) نشر1

)400- 401سال1ی (کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاه؟کندیک از موارد زیر در مورد ذره آلفا صدق میکدام.61

) مرکب از یک پروتون و یک نوترون است.  1

) مرکب از دو پروتون و دو نوترون است.2

) مرکب از سه پروتون و سه نوترون است.3

) مرکب از سه پروتون و دو نوترون است.4

)400- 401سال1(کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی ؟داراي چند رقم با معنی است00703/0عدد .62

رقم) شش4رقم) پنج3رقم) سه2یک رقم) 1

Xe131درالکترونونوترونتعداد.63
54

400- 401سال - اي(کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهاست؟گزینهکدامترتیببه(

54و 77) 532و 77) 1

54و 131) 534و 131) 3

Fe26تعداد نوترون و پروتون در.64 2
56

:400- 401سال - (کارشناسی ارشد نانوفناوري پزشکیبه ترتیب برابر است با(

1 (26,302 (24,30

3 (30,244 (30,26

توان استفاده کرد؟براي تعیین نوع ایزوتوپ یک عنصر و مقدار هر ایزوتوپ از چه روشی می.65

)400- 401سال - (کارشناسی ارشد نانوفناوري پزشکی

(HPLC)وگرافی مایع با کارآیی باال ) کرومات1

(Mass)) طیف سنجی جرمی 2

(IR)) طیف سنجی مادون قرمز 3

(UV-Vis)فرابنفش - ) طیف سنجی ناحیه مرئی4



» 3«گزینه .1

عدد جرمی= عدد اتمی-تعداد نوترون

عدد جرمی= تعداد نوترون–عدد اتمی

» 3«گزینه .2

e6اصلی با6الیه ظرفیت عناصر گروه باشد، منظور از عدد الکتروواالنس، عدد اکسایش می   پر شده است که با گـرفتن

e2 رسد.به آرایش گاز نجیب هم دوره خود می

» 3«گزینه .3

P S S P S P31 2 2 6 2 3
15

1 2 2 3 3

» 4«گزینه .4

= عدد اتمیتعداد پروتون

» 2«گزینه .5

C12براي به دست آوردن واحد جرم اتمی که نسبی است امروزه مبنا 
6

نامند.  میamuیا uاست و آن را 

» 4«گزینه .6

H1دالتون
1

Oدانشمندانبعدها را براي تعیین جرم نسبی اتم ها مبنا قرار داد. 
16

Cرا انتخـاب کردنـد. امـروزه عنصـر    8
12

6

باشد.مبنا براي تعیین جرم اتمی می

» 2«گزینه .7

ترکیباتی را که داراي تعداد پروتون یکسانند و تنها در تعداد نوترون متفاوتند ایزوتوپ نامند.  

» 3«گزینه .8

عدد جرمیAتعداد نوترون + تعداد پروتون = 

»1«نه گزی.9

شود. اگر چه تناوب هفتم نیز ناقص اسـت و بـه گـاز    تناوب اول با هیدروژن که نافلز است، شروع شده و به هلیوم ختم می

شود.  نجیب ختم نمی

پاسخنامه فصل اول و دوم

مقدمه و نظریه اتمی
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» 1«گزینه .10

» 3«گزینه .11

شودمیبه هر پروتونی یا نوترون موجود در هسته، نوکلئون گفته 

A  عدد جرمی = جرم پروتون + جرم نوترون =

» 2«گزینه .12

Z N A
Z

K K19 22 41
19 19
   




»1«گزینه .13

= باریون)تعداد پروتون–(تعداد الکترون

تعداد
e10=xx -13=3+

18=xx–16 =2 -

» 1«گزینه .14

C12امروزه
6

C12نامند مثالًمیuدهند و آن را گیري قرار میرا براي تعیین جرم اتمی مقیاس اندازه
6

است.  u12معادل با 

» 2«گزینه .15

C12احد جرم اتمی نسبی است که امروزهو
6

. نامندمیuرا مبنا گرفته و آن را 

» 4«گزینه .16

خارج شده طی عمل پرتوزایی ردار استفاده کرد. عدد اتمی ذراتهاي روغن بامیلیکان براي تعیین بار الکترون از قطره

است.  4ها آنو عدد جرمی2

» 2«گزینه .17

» 3«گزینه .18

از اتم است.  ترکوچکبه ذرات ها آنیکی از سه قانون دالتون در مورد عناصر تجزیه نشدن

»2«گزینه .19

هاي یک عنصر تقسیم برین جرم اتمجرم اتمی میانگ
1

12
C12جـرم 

6
اتـم از یـک عنصـر،   02/6×1023اسـت. بـه جـرم    

گویند. جرم مولی (اتم گرم) آن عنصر می

» 1«گزینه .20

گرفتن الکترون یا از دست دادن الکترون به آرایش یکسانی برسند.کنیم که هر دو با دو عنصري را انتخاب می

CL S S S P S P
2 6 22 2 6

1 2 2 3 3
  

»3«گزینه .21

هـاي متفـاوتی باشـند (تعـداد الکتـرون و پروتـون ثابـت،       شـود کـه داراي جـرم   هاي یک عنصر گفته میها به اتمایزوتوپ

خـواص فیزیکـی (نقطـه ذوب و جـوش، چگـالی) متفـاوت دارنـد.       ها متفاوت است) ایزوتوپها آنها درولی تعداد نوترون

ولی خواص شیمیایی یکسان دارند.

A= تعداد نوترون + تعداد پروتون = 40

تعداد نوترون  –= تعداد پروتون2


2)تعداد پروتون(= 38

= تعداد پروتون19

x : s s p s p s K2 2 6 2 6 1
19 19

1 2 2 3 3 4 

است.19پتاسیم 
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»2«گزینه.22

یـک تـابش   شـود، در صـورتی کـه تـابش    تغییر در خواص شیمیایی بـا تغییـر در عـدد جرمـی یـا اتمـی حاصـل مـی        

شود.ب تغییر در عدد جرمی یا اتمی هسته نمیالکترومغناطیس است که طول موج بسیار کوتاهی دارد و سب

» 3«گزینه .23

هامحاسبه جرم اتمی میانگین ایزوتوپ
M F M F

F F
1 1 2 2

1 2





Fe59واحد591فرمول

26


/
59 220

55 8
4 1


 


جرم نهایی

2204 واحدFe55
26



» 1«گزینه .24

» 2«ینه گز.25

n p A p e A
X X X

z p
16 15 15 18 31 3

15 15
      

 


» 4«گزینه .26

x-100فـرض کنـیم، فراوانـی دیگـري     xهـا  است. اگر فراوانی یکـی از ایزوتـوپ  100ها مجموع فراوانی ایزوتوپراه اول: 

خواهد شد.  

M F M F X ( X)
/ X

F F
1 1 2 2

1 2

35 37 100
35 5 75

100

  
   



راه دوم:
/ x y

/ x ( x)
x y y x

35 5 37 35
35 5 37 35 1

1 1

 
   

    
/ x x

/ x x /

35 5 37 35 35

1
0 5 2 0 25

4

  

   

)است. درصد فراوانی چون  / )0 75 100 75 =/ y y / CL37
35

0 25 1 0 75    

» 4«گزینه .27

H ها به آرایشHe وPاند.  به آرایش اکتت رسیده

H ها به آرایشHe وpاندبه آرایش اکتت رسیده

» 4«گزینه .28

Liسیستم با از دست دادن : ls2
3

  یک الکترون به آرایش الکترونیHeرسـد  ي ماقبل خودش میگاز نجیب دوره

برابر است.  Heهاي آن با در نتیجه تعداد الکترون

» 1«گزینه .29

AXتعداد پروتون

A

Z
3 15

31

15
  




15شود.ها اضافه میبه الکترونالکترونبار منفی تعداد به  3 18 

n n31 15 16    تعداد نوترونA X 



19 مقدمه و نظریه اتمی

» 3«گزینه .30

n z A
X

Z
2  

تعداد پروتون

X 2 20الکترون از دست داده است2یعنی 2 22   تعدادe تعداد پروتون

تعداد نوترون
x

A n
n n2

48 22
48 22 26

22


  
    

» 1«گزینه .31

X s / s p / s p s / p2 2 6 2 6 10 333 1 2 2 3 3 3 4

» 3«گزینه .32

» 4«گزینه .33

» 4«گزینه .34

» 1«گزینه .35

شوند: الکترولیـز (برفکافـت) ظرفیـت عناصـر، پرتـوزایی، تغییـرات       هایی که به کمک نظریه اتمی دالتون توجیه نمیپدیده

هاي جدول مانند شعاع اتمی و الکترونگاتیوي و انرژي یونش و... ها و گروهخواص عناصر در دوره

» 3«گزینه .36

»2«نه گزی.37

»4«گزینه .38

هم است.  شبیه بهHو Heیابد اما شکل ابر الکترونی تر، افزایش میتراکم ابر الکترونی با تعداد الکترون بیش

H He2 4
1 2

»4«گزینه .39

و جـزء  ها فـوالد از چنـد جـزء سـاخته شـده     اند. در بین گزینهمواد ساده، موادي هستند که تنها از یک جزء ساخته شده

گیرد.  دسته مواد ساده قرار نمی

»1«گزینه .40

X N3 مول 3یعنی در هر مول نمکx و یک مولNگـرم  100صـورت سـوال در هـر    چنین با توجـه بـه  وجود دارد. هم

وجود دارد.xگرم از 79/59نیتروژن وجود دارد در نتیجه g21/40نمک 

را محاسبه کرد. xمول 3توان جرم مربوط به داریم. از دو راه میxمول 3مول نمک 1چنین در هم

آوریم: دست میرا بهNکنیم. مول : ابتدا درصد داده شده را برحسب گرم فرض می1راه حل 

/
/

40 21
2 87

14
 مول

gr
N

M
 مول

2pي دوره1آرایش  2ي دوره62

3pي دوره2آرایش  3ي دوره53

4ي دوره4S14ي دوره3آرایش 

هم دوره هستند 4ي دوره4S24ي دوره4آرایش 
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است پس: (N)هاي عنصر نیتروژن برابر عدد مولx ،3هاي عنصر عده مول

x

gr /
molx / / mol x / M /

M M

59 79
3 2 87 8 61 8 61 6 94        

توان به شکل زیر عمل کرد: : می2راه حل 

/ g
/ gx / g x / x /

g

59 79
34 8 20 8 3 20 8 6 94

100
       مول 3جرمx

است.  xگرم مربوط به 79/59و Nگرم 21/40گرم نمک 100* توجه کنید از هر 

»2«گزینه .41

هاي هسته سبب شد تا دانشمندان در جستجوي نوترون باشند. چادویـک  اختالف میان جرم هسته و مجموع جرم پروتون

کاشف نوترون است.  

P N   عدد جرمی

عدد جرمی  -عدد اتمیNتعداد نوترون

P  تعداد پروتون = عدد اتمی

»1«گزینه .42

S S P S P S d P S d1 2 2 3 3 4 3 4 5 4         ترتیب پر شدن

P S f d P5 6 4 5 6    

) 2گزینه (.43

را اضـافه کنـیم در   14عـدد  Laهستند در نتیجه کافی است بـه عـدد اتمـی عنصـر     fي النتانیدها در حال پر کردن الیه

شوند.  را شامل می71تا 58صورت عدد اتمی اخرین عنصر النتانیدها را خواهیم داشت. الشانیدها از عدد اتمی این

57 14 71 

) 4گزینه (.44

) 1گزینه (.45

Aتعداد پروتون + تعداد نوترون 

Z51 28 

Z 23 ها یکسان است.  ها و پروتونتعداد الکترونخنثی در عناصر

تعداد الکترون
A عدد جرمی =

Z عدد اتمی = تعداد پروتون =

»4«گزینه .46

صورت کلی مقابل کافی است.  با توجه به

به جاي هر فرمول عددگذاري کنیم:

15تعداد پروتون: 

18تعداد الکترون: 

16تعداد نوترون: 

نمک
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