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 نمونه سوال شیمی

 ای و کاردانشهای فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 عنوان فصل: ساختار اتم و مفاهیم پایه شیمی

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

  honarjo1@ کانال تلگرام:

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید. 1

 نادرست.  هاست آن های پروتون و ها نوترون تعداد در عنصر یک های ایزوتوپ تفاوتالف( 

 مشابهی شیمیایی خواص است، یکسان ها آن ظرفیت الیه الکترونی آرایش که عنصرهاییب( 

  درست .دارند

 درست .شوند تبدیل نجیب گاز به دارند تمایل شدن پایدار برای ها اتمج( 

 پرتو، نشر و ای هسته های واکنش طی که هستند ناپایداری های ایزوتوپ ها، ایزوتوپ رادیود( 

 درست .شوند تبدیل می پایدار های اتم به

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 2

 ((A جرمی عدد اتم، ی هسته های نوترون و تعداد ها پروتون تعداد به مجموع: جرمی عددالف( 

 گویند. می

های  واکنش به معروف هایی واکنش طی و ناپایدارند ها ایزوتوپ از برخی: ایزوتوپ رادیوب( 

 های ایزوتوپ این شوند. به می تبدیل دیگری های اتم به است، پرتو نشر شامل که ای، هسته

 .شود می رادیواکتیو گفته های ایزوتوپ یا ایزوتوپ رادیو ناپایدار

 واالنس های الکترون یا های ظرفیت الکترون ظرفیت، الیۀ های الکترون به: ظرفیت الکترونج( 

 گویند.  می

 بررسی ساختار، و مطالعه به و رود می شمار به بنیادین و پایه علوم از شیمی: شیمی علمد( 

 پردازد. می شیمیایی فرایندهای طی در ماده دگرگونی و خواص

 .کنید رسم را زیر عنصرهای الکترونی آرایش 3

 بنویسید و عناصر هم گروه را مشخص کنید. هریک در را ظرفیتی های الکترون تعداد

      2) 8) 2: Mg 12                                         5) 8) 2: P 15 

2) 8) 8) 2:  Ca20                                              5) 2:  N7 

 الکترون در الیه ظرفیت خود دارند. 5فسفر و نیتروژن هم گروه اند و 

 الکترون در الیه ظرفیت خود دارند. 2منیزیم و کلسیم هم گروه اند و
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 ؟هستند یکدیگر ایزوتوپ کدام ها زیر اتمهای از 4

𝐴  12
24                                                          𝐵  25

54   
𝐶                                                          𝐷  12

25
 25
55  

𝐸  78
194                                                        𝐹  78

196  
𝐴  12 ( ایزوتوپهای یک عنصر عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارند. بنابراین

𝐷  12و 24
25) ،   

) 𝐵  25
𝐶 25و 54

55) ،) 𝐸  78
𝐹  78و 194

 با هم ایزوتوپ هستند. (196

 : کنید پر مناسب های کلمه با را خالی جاهای 5

  .شود می ایجاد آنیون و کاتیون نافلز، و فلز های اتم میان الکترون انتقال نتیجه در

 می گفته پیوند کووالنسید، شو می ایجاد اتم دو بین الکترون اشتراک نتیجه در که پیوندی به

 .شود

 .گویند می پیوند شیمیایی را یکدیگر به ها اتم اتصال شیوه

 .ترکیب یونی خنثی باشد که است ای گونه به ها آنیون و ها کاتیون تعداد یونی، های ترکیب در

 بنویسید. را زیر های ترکیب تجربی فرمول 6

 6H2C 10O4P 6O12H6C 2O2H فرمول شیمیایی

 3CH 5O2P O2CH HO فرمول تجربی
 

 بنویسید. را است 3Fe+کاتیون ،2O-آنیون دارای که یونی ترکیب شیمیایی فرمولالف(  7

3O2Fe 
 بنویسید. را است 2Mg+کاتیون ،Br -آنیون دارای که یونی ترکیب شیمیایی فرمولب( 

2MgBr 
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 honarjo1@کانال تلگرام: 

 .گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا
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