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ماهنند سب� ه�دلايروژنهل�معناصر
... و �ربن ل�ت�م،

سنگ�نتر عنصرهاي
... و طال آهن، ماهنند

  

  5تا  2هاي  صفحه    عنصرها چگونه پديد آمدند؟
  

    ها ي سياره عنصرهاي سازنده - 1
گنجد و  ولي پاسخ به اين سؤال در قلمرو علم تجربي نمي«هستي چگونه پديد آمده است؟  اين بوده كه هاي اساسي بشريت ز پرسشيكي ا -

توان به سؤاالتي مانند اين كـه   در قلمرو علم تجربي مي. دست يافت براي اين پرسش توان به پاسخي جامع حياني ميهاي و فقط در پرتو آموزه
  ».پاسخ داد» دهند؟ هاي طبيعي چگونه و چرا رخ مي پديده« يا » شكل گرفته است؟ جهان كنوني چگونه«
ي خورشيدي به فضا فرستاده شـدند كـه آخـرين تصـوير      تر سامانه ميالدي براي شناخت بيش 1977در سال  2و  1دو فضا پيماي وويجر  -

  .يلومتري از زمين گرفته شدميليارد ك 7پيش از خروج از سامانه خورشيدي از فاصله تقريباً  1وويجر 
هاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون كه حاوي اطالعـاتي از قبيـل نـوع عناصـر      اين فضاپيماها براي تهيه شناسنامه فيزيكي و شيميايي از سياره

  .ها و تركيب درصد اين مواد بود، به فضا فرستاده شدند هاي شيميايي در اتمسفر آن سازنده، تركيب
ي زمين از جنس سنگ است و تركيب درصد اجزاء در اين دو سياره  ي مشتري از جنس گاز و سياره ات صورت گرفته، سيارهبر طبق تحقيق -

  :باشد به صورت زير مي
  NeArSNOCHeH: درصد فراواني عناصر در مشتري  
  AlCaSNiMgSiOFe:  درصد فراواني عناصر در زمين  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .در ضمن دو عنصر اكسيژن و گوگرد در بين عناصر هر دو سياره وجود دارند. شتري عنصر فلزي وجود ندارددر سياره م 
 شتيننيي ا ي مهبانگ و رابطه نظريه -2

 .همراه بوده كه موجب آزاد شدن انرژي بسيار زيـادي شـده اسـت   ) مهبانگ(بنابر باور برخي دانشمندان سر آغاز كيهان با انفجاري بزرگ  -
  .اند يد آمدهدهاي زير اتمي مانند الكترون، پروتون و نوترون و پس از آن عناصري مانند هيدروژن و هليم پ ذرهسپس 

هـا نيـز باعـث بـه وجـود آمـدن        وجود آمدند و سـحابي  ها به در ادامه با گذشت زمان و كاهش دما از متراكم شدن هيدروژن و هليم سحابي
  :باشد ها مي ها و كهكشان ي به وجود آمدن ستاره ي طريقه نشان دهنده ترتيب زير. ها شدند ها و كهكشان ستاره

  
  
  
  
تـر از   اي، عناصـر سـنگين   هاي هسـته  ي واكنش در نتيجه ،ها بسيار باال است چون دماي درون ستاره .ي توليد عناصر هستند كارخانه ها ستاره -

  .شوند تر توليد مي عناصر سبك
  
  

 

  .شود تر فراهم مي تر باشد، شرايط براي تشكيل عناصر سنگين تاره بيشهر چه دماي درون س 

  

  مهبانگ

  

الكترون، پروتون، 
  نوترون

  

  و هليم  هيدروژن

  

  ها سحابي

 

ها و  ستاره
  ها كهكشان
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كتاب درسي4تا2يهاصفحه

 ايستگاه محاسبات

)mcE(شود كه از رابطه اينشتين  اي انرژي زيادي آزاد مي هاي هسته بر اثر واكنش - 2 آيد به دست مي.  

mسرعت نور  cو  (kg)، جرم ماده mدر اين رابطه (
( )

s
 83   )باشد بر حسب ژول مي Eاست و  10

آيد  دقت كنيد كه اگر جرم ماده بر حسب كيلوگرم و سرعت بر حسب متر بر ثانيه در رابطه قرار گيرند، انرژي بر حسب ژول به دست مي -
)تقسيم و يا در ) 1000(كيلو ژول كافي است عدد حاصل را بر  و براي تبديل ژول به )310 ضرب كنيد.  

گرم ماده به انرژي تبديل شـود، مقـدار انـرژي آزاد شـده چنـد كيلـوژول        0024/0اي تبديل هيدروژن به هليم،  اگر در واكنش هسته :مثال

mاست؟ 
(c )

s
  83 10  

2mcEي ساله ابتدا با استفاده از رابطهبراي حل اين م :پاسخ   مقدار انرژي آزاد شده را بر حسب ژول به دست آورده و سپس عدد حاصل
  .كنيم تا مقدار انرژي بر حسب كيلو ژول محاسبه شود تقسيم مي 1000را بر 

  

  
11 8

3
2 16 10 2 16 10

10
/

/ kJ


    J/)()kg(E 112834 10162103101024      

اد مـو ... ها از انرژي آزاد شده براي فرايندهاي ديگر ماننـد ذوب ، تبخيـر و يـا     لي تركيبي مطرح كرد و در آنمي توان مسائ در اين قسمت -
ي اينشتين به دست آورده و سپس با نوشـتن كسـر تبـديل مناسـب و يـا       ي آزاد شده را از رابطهرژل ابتدا انبراي حل اين مسائ. استفاده كرد

  .كنيم ا محاسبه ميتناسب، مجهول مساله ر
تواند تقريباً چند كيلوگرم آب را تبخير  گرم ماده به انرژي تبديل شود، انرژي آزاد شده مي 005/0اي مقدار  اگر در يك واكنش هسته :مثال

  .)ژول انرژي نياز است 245براي تبخير يك گرم آب، (كند؟ 
)mcE(ي ابتدا از رابطه :پاسخ 2  كنيم را بر حسب ژول محاسبه ميمقدار انرژي.  

  E (kg) ( ) / J     6 8 2 115 10 3 10 4 5 10  
سپس با كمك كسر تبديل 









J

OgH

245
1   .كنيم كيلوگرم آب تبخير شده تبديل ميبه مقدار انرژي آزاد شده را به گرم و در نهايت  2

  OHkg/
OgH

OkgH

J

OgH
J/OkgH? 2

6

2

2211
2 108411000

1
245

11054   

  نكات حفظي اين قسمت      
كنش نور با ماده در راستاي پاسخ به سـؤاالت مهـم هسـتي، سـهم بـه سـزايي        طور بر هم واص و رفتار ماده و همينها با مطالعه خ دان شيمي -

  .اند داشته
ي  دهد كـه انسـان اوليـه بـا نگـاه بـه آسـمان و مشـاهده         ارها به دست آمده نشان ميها و نقاشي ديوار غ بشتهنشواهد تاريخي كه از سنگ  -

  .مان بوده استمندي در آس انونفهم نظام و ق ير پستارگان د
  .ها است هاي زايش ستاره سحابي عقاب يكي از مكان -
  
 
 

    ا ه ي سياره عنصرهاي سازنده  

 )مرتبط با متن درس – 2و  1هاي  صفحه – 1شيمي (  است؟ نادرستكدام گزينه  - 1

  . كنند ستي چگونه پديد آمده است، روايت ميكه جهان ه تابانند پيامي از اين ستارگان پر فروغ با نوري كه به سمت ما مي )1
هاي بنياديني مثل جهان هستي  ي خواص و رفتار ماده، همچنين برهمكنش نور با ماده در راستاي پاسخ به پرسش ها با مطالعه دان شيمي )2

  . اند چگونه پديد آمده است، نقش بسزايي داشته
  . ان در پي فهم نظم و قانونمندي در آسمان بوده استي ستارگ انسان اوليه با نگاه به آسمان و مشاهده )3
  . براي شناخت بيشتر خورشيد انجام گرفت 2و  1سفر طوالني و تاريخي دو فضاپيما به نام وويجر  )4
  

1

10 
سؤال
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 )مرتبط با متن درس – 2ي  صفحه– 1شيمي (  كدام گزينه صحيح است؟  -2

  . چگونه پديد آمده است، انجام داده استاي براي يافتن پاسخ پرسش هستي  علوم تجربي تالش گسترده )1
  . يابد بشر پاسخ تمامي سؤاالت خود را با مراجعه به علوم تجربي مي )2
دهند، سبب شده تا دانش ما از جهان مـادي افـزايش    هاي طبيعي چرا و چگونه رخ مي تالش براي يافتن پاسخ به سؤاالتي از قبيل پديده )3

  . يابد
هـاي وحيـاني    وني چگونه شكل گرفته است را تنها با مراجعه به چهارچوب اعتقادي و بينش آدمي در پرتو آزمونپاسخ به سؤال جهان كن )4

  . توان يافت مي
پـيش از خـروج از    .............اين تصوير آخرين تصويري است كـه  . كيلومتري است .............ي تقريبي  ي زمين از فاصله شكل زير عكس كره - 3

 )مرتبط با متن درس – 2ي  صفحه– 1شيمي (    .دي از زادگاه خود گرفته استي خورشي سامانه

  
  
  
  
  

   
  

   2وويجر  –ميليون  7 )2     1وويجر  –ميليون  7 )1
   2وويجر  –ميليارد  7 )4     1وويجر  –ميليارد  7 )3

 )مرتبط با متن درس – 2ي  صفحه – 1شيمي (  هاي زير صحيح است؟  چه تعداد از عبارت -4

  . ي خورشيدي راهي فضا شدند براي شناخت بيشتر سامانه 2و  1جر ووي) آ
  . كيلومتري از زمين ثبت شده است ميليون 7ي تقريباً  گرفت از فاصله 1آخرين عكسي كه وويجر ) ب
تركيب درصـد  ها و  شناسنامه فيزيكي و شيميايي سيارات تنها حاوي اطالعات نوع عنصرهاي سازنده، تركيبات شيميايي در اتمسفر آن) پ

  . باشد اين مواد مي
  . دو فضاپيما از كنار سيارات مشتري، زحل، اورانوس، عطارد، نپتون گذر نمودند) ت
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

 )مرتبط با متن درس – 3و  2هاي  صفحه – 1شيمي (  است؟  نادرستكدام گزينه  - 5

  . كند تن پاسخ چگونگي پيدايش عنصرها ميي خورشيدي كمك فراواني به ياف ويژه سامانه ي كيهان به مطالعه )1
تـوان بـه درك    ي خورشـيد، مـي   ي آن با عناصـر سـازنده   ي خورشيدي و مقايسه هاي سامانه ي سياره با بررسي نوع و مقدار عناصر سازنده )2

  . بهتري از چگونگي تشكيل عناصر دست يافت
  . جا نرسيده است بسيار دور ثابت شده كه تا كنون، پاي هيچ انساني به آن هايي هاي گوناگوني در مكان به كمك اختر شيمي، وجود مولكول )3
  . يافتن اطالعات در مورد عنصرها و تركيبات موجود در اتمسفر سيارات مختلف بود 2و  1از جمله اهداف پرتاب فضاپيماهاي وويجر  )4

 )خود را بيازماييدمرتبط با  – 3ي  صفحه – 1شيمي (  دهد؟  تي نشان ميدرس كدام مقايسه ترتيب فراواني عناصر را در دو سياره مشتري و زمين به -6

C: مشتري )1 He H زمين ، :Mg O Fe    2( مشتري :O H He زمين ، :Ni Si Fe    
O: مشتري )3 He H زمين ، :O Si Fe    4( مشتري :O C H زمين ، :Si Fe O    

 )مرتبط با خود را بيازماييد – 3ي  صفحه – 1شيمي (  است؟  نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت -7

    .  ي زمين بيشتر است ي مشتري از سياره شعاع سياره) آ
  . چرخش مشتري به دور خورشيد از شعاع مدار چرخش زمين به دور خوشيد بيشتر است شعاع مدار) ب
  . ي زمين و مشتري ميزان برابري است ترين عناصر در هر دو سياره درصد فراوان) پ
  . شود در هر دو سياره به ميزان يكساني عناصر مشترك پيدا مي) ت
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

2

3

4

5

6

7
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 كتاب درسي5تا4يهاصفحه

 )خود را بيازماييدمرتبط با  – 3ي  صفحه – 1شيمي (  است؟  نادرستينه با توجه به شكل زير كدام گز -8

  . ي مشتري است ي زمين بيشتر از سياره ميانگين دماي سياره )1
صورت قابل  ي هر دو سياره، عناصر نافلزي به در ميان عناصر سازنده )2

  . شوند توجهي يافت مي
  . تاري سنگي داردي زمين ساخ ي مشتري از جنس گاز و سياره سياره )3
 . شود ي مشتري در زمين يافت نمي ي سياره ترين عنصر سازنده فراوان )4
  
 

ي ديگـر   تري به نسبت سياره دارد عناصر به صورت متوازن ..........اي كه ميانگين دماي  ي زمين و مشتري، در سياره ي دو سياره در مقايسه - 9
 . نسبت به عنصر كربن دارد ..........ن، در سطح مشتري فراواني شوند و دومين عنصر فراوان در سطح زمي يافت مي

  )شكل و خود را بيازماييدمرتبط با  – 3ي  صفحه – 1شيمي (  
  بيشتر  –كمتر  )4  كمتر  –كمتر  )3  بيشتر –بيشتر  )2  كمتر  –بيشتر  )1

 )را بيازماييدخود مرتبط با  – 3و  2هاي  صفحه – 1شيمي (  چه تعداد از موارد زير صحيح است؟  -10

 درصد فراواني هيدروژن در مشتري بيشتر از درصد فراواني آهن در زمين است .  
 ميليارد كيلومتري است 7ي تقريبي  از فاصله 1ي زمين توسط وويجر  عكس كره .  
 ي زمين تا خورشيد است ي مشتري تا خورشيد بيشتر از فاصله فاصله .  
 باشد مي مشترك يفقط عنصر اكسيژن بين زمين و مشتر .  
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

  ي اينشتين ي مهبانگ و رابطه نظريه    
 )مرتبط با متن درس – 4ي  صفحه – 1شيمي (  به سؤال ب در كدام گزينه آمده است؟  نادرستدرست به سؤاالت آ و پ و پاسخ  پاسخ -11

  عنصرها را توضيح دهند؟  هايي باعث شد تا دانشمندان بتوانند چگونگي پيدايش چه يافته) آ
  دانند؟ برخي از دانشمندان، سرآغاز كيهان را با چه اتفاقي همراه مي) ب
  جود آمدند؟  عنصرهاي هيدروژن و هليم پس از چه ذراتي به) پ
  ذرات زير اتمي: پ  مهبانگ: ب  ها توزيع نامتوازن عناصر در سياره: آ )1
  تر مانند طال عناصر سنگين: پ  ها جاد ستارهاي: ب  ها توزيع متوازن عناصر در سياره: آ )2
  ذرات زيراتمي : پ  ها  ايجاد ستاره: ب  ها  توزيع نامتوازن عناصر در سياره: آ )3
  تر مانند طال   عناصر سنگين: پ  مهبانگ : ب  ها  ن عناصر در سيارهتوزيع متواز: آ )4

 )مرتبط با متن درس – 4ي  صفحه – 1شيمي (  ؟ دهد ها را نشان مي كدام مقايسه ترتيب درست صورت گرفتن پديده -12

  ها  تشكيل ستاره ها  تشكيل سحابي كاهش دما و متراكم شدن گازها  مهبانگ  )1
  ها  تشكيل ستاره كاهش دما و متراكم شدن گازها  ها  تشكيل سحابي مهبانگ  )2
  ها  تشكيل سحابي ها  تشكيل ستاره كاهش دما و متراكم شدن گازها  مهبانگ  )3
  مهبانگ ها  تشكيل ستاره ها  تشكيل سحابي و متراكم شدن گازها  كاهش دما )4

 )مرتبط با متن درس و حاشيه – 4ي  صفحه – 1شيمي (  است؟  نادرستچه تعداد از موارد زير  -13

  . ا شدنده ها سبب پيدايش كهكشان سحابي) آ
  . گيرد ها انجام مي پراكنده شدن عناصر در فضا به سبب تولد ستاره) ب
  .ها است هاي زايش ستاره رو متعلق به يكي از محل تصوير روبه) پ
  . دهد اي رخ مي هاي هسته ها در دماهاي بسيار باال و ويژه، واكنش درون ستاره) ت
1( 1    
2( 2    
3( 3    
4( 4  

8

9

10

1

2

3

20 
سؤال
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A B D

 )مرتبط با متن درس – 4ي  صفحه – 1شيمي (  كدام گزينه صحيح است؟  -14

  . آيند وجود مي تر به تر، عناصر سبك ها از عناصر سنگين هايي كه در آن دهد، واكنش اي رخ مي هاي هسته ها واكنش درون ستاره )1
  . شود تر مي تر فراهم هرچه دماي يك ستاره بيشتر باشد، شرايط براي تشكيل عناصر سبك )2
  . دهد ها رخ مي ي مرگ ستاره هاي سنگين در سرتاسر گيتي به واسطه تمپراكنده شدن ا )3
  . شوند، تأثيري ندارد ي ستاره در عناصري كه درون آن ستاره ايجاد مي اندازه )4

 )رسمرتبط با متن د – 4ي  صفحه – 1شيمي (  باشند؟  با توجه به شكل زير كه مربوط به روند تشكيل عنصرها است، كدام موارد صحيح مي -15

  
  

  . ، بيشتر استBي مشتري از عنصر در سياره Aفراواني عنصر) آ
  . ي مشتري است عنصر فراوان در سياره 3جزو  Cعنصر) ب
  . شود تر ايجاد مي راحت تر سنگينهاي  ي زمين معروف است در ستاره ترين عنصر سازنده كه به فراوان Dعنصر) پ
   فقط ب )4   پآ،  )3  آ، ب و پ  )2  ب و پ  )1

ي هر ستاره و جرم عناصري كه  از عنصر ليتيم صورت گرفته و همچنين اندازه .............از نظر زماني پيدايش عنصر هيدروژن براي اولين بار   - 16
 )مرتبط با متن درس – 4ي  صفحه – 1شيمي (  .  دارد .............ي  رابطهشوند  در آن ايجاد مي

  مستقيم  –ديرتر  )4  مستقيم  –زودتر  )3  عكس  –ديرتر  )2  عكس  –زودتر  )1
0/تجربه نشان داده است كه در تبديل هيدروژن به هليم  - 17  ژي آزاد شده از ايـن تبـديل  مقدار انر. شود گرم ماده به انرژي تبديل مي 0024

mسـرعت نـور را  ) (.ژول انرژي نياز است 240براي ذوب شدن يك گرم آهن به (چند كيلوگرم آهن را ذوب خواهد كرد؟ 

s
 83 فـرض   10

 )مرتبط با پيوند با رياضي 5و  4ي  صفحه -  1شيمي (  )  كنيد

1(  89 10  2(  59 10  3(3  4(/0 003   
طور كامل ذوب گردد، در طي اين واكـنش حـداقل    گرم آلياژ به خصوص به 1000اي انرژي آزاد شود كه توسط آن  اگر طي يك واكنش هسته - 18

m.) ژول است 270گرم آلياژ مربوطه  1 وبذ انرژي مورد نياز براي(چند گرم ماده به انرژي تبديل شده است؟ 
(C )

s
 

2
2 16

29 10 

  )رياضيبا مرتبط با پيوند  5و  4ي  صفحه -  1شيمي (  
1(  63 10  2(  153 10  3( 123 10  4( 93 10   

   )مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه – 1شيمي (  ست؟ ا نادرستكدام گزينه  -19

  . كند، توسط اينشتين بيان شده است اي را بيان مي هاي هسته اي كه انرژي توليد شده در واكنش رابطه )1
  .كند هزار كيلومتر را طي مي 300نور تقريباً در هر ثانيه  )2
  . فرض نمود 1kg.m.sمعادل توان را مي (J)هر يك ژول )3
رود انـرژي بيشـتري هـم در آن     كند بيشتر باشد، انتظار مـي  ي اتمي كه در واكنش شركت مي اي هرچه جرم هسته در يك واكنش هسته )4

  . واكنش آزاد شود
توپ تبديل به انرژي شود، انرژي حاصل از اين اي كل جرم يك  يك توپ فوتبال تقريباً يك كيلوگرم وزن دارد، اگر طي يك واكنش هسته -20

هـزار ژول   100براي روشن نگه داشتن يك ورزشگاه براي يك سـاعت تقريبـاً   (تواند چند روز يك ورزشگاه را روشن نگه دارد؟  واكنش مي

83سرعت نور.) (انرژي نياز است 10 m

s
   (  ) ياضيمرتبط با پيوند با ر – 4ي  صفحه – 1شيمي( 

1( /  103 75 10  2(  119 10  3( 375  4( 900  
اين ميزان انرژي تقريباً چنـد گـرم آهـن را    . شود گرم ماده به انرژي تبديل مي 0024/0اي طي تبديل هيدروژن به هليم  در يك واكنش هسته - 21

m.) ژول انرژي نياز است 247براي ذوب شدن يك گرم آهن (كند؟  ب ميذو
(c )

s
 

2
2 16

29  )مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه – 1شيمي (    10

1( /  118 74 10  2( /  58 74 10  3( /  108 74 10  4( /  88 74 10  

4

5

6

7

8

9

10

11
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كه يك گرم آب  براي اين. رسد متر مي 10طور ميانگين به  متر را در نظر بگيريد كه عمق آب آن نيز به 1000در  1000ي آب به ابعاد  يك درياچه - 22
كنيم، اي تبخير  براي اين كه كل آب اين درياچه را توسط يك واكنش هسته. شود ژول انرژي مصرف مي كيلو 5/2صورت بخار در بيايد در حدود  به

m(به تقريب به چند گرم ماده نياز داريم؟ 
c

s
  83 31000و چگالي آب 10 kg

m
  (  ) مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه – 1شيمي( 

1( 250  2( 278  3( 25  4( 28  
اگر انرژي مورد نياز اين واحد . سوزاند ليتر نفت مي 1000حدود كه انرژي مورد نياز خود را تأمين كند روزانه در  يك واحد صنعتي براي اين - 23

از تبديل شدن تقريبـاً  ) روز 365(اي تأمين شود، انرژي مورد نياز اين كارخانه در طول يكسال  صنعتي بخواهد از طريق يك واكنش هسته
 40ليتر نفت را  1ض كنيد و انرژي حاصل از سوختن هزار كيلومتر بر ثانيه فر 300سرعت نور را (شود؟  چند گرم ماده به انرژي حاصل مي

 )مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه – 1شيمي (  )كيلو ژول فرض كنيد

1( /  71 62 10  2( /  44 87 10  3( /  74 87 10  4( /  41 62 10  
شود، اين انرژي چند كيلو ژول  ميليون تُن ماده به انرژي تبديل مي 5شود در هر ثانيه درون خورشيد، حدود  ده ميطور تقريبي تخمين ز به -24

mاست؟ 
(c )

s
  83  )مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه – 1شيمي (  10

1( /  234 5 10  2( /  264 5 10  3( /  204 5 10  4( /  174 5 10  
 365(شود، در طول يكسـال   ونقل مصرف مي ميليون ليتر بنزين براي حمل 5شهر تهران روزانه در حدود   شود كه در كالن تخمين زده مي -25

تواند از تبديل شدن تقريبًا چند گرم  شود؟ انرژي آزاد شده از سوختن اين حجم از سوخت مي چند ليتر بنزين در اين شهر مصرف مي) روز

kgچگالي بنزين را (اي ايجاد شود؟  ماده در يك واكنش هسته
/

L
0 در  kJ40در نظر گرفته و انرژي آزاد شده از سوختن هر گرم بنزين را 8

m.) نظر بگيريد
(c )

s
 

2
2 16

29  )مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه – 1شيمي (  10

1(   9649 5 10  2( / /  90 649 1 825 10  3( /  9649 1 825 10  4( / /  100 649 1 825 10  
 .دارد .............ي  سرعت نور رابطه دارد و با جرم ماده رابطه .............اي با  انرژي آزاد شده طي يك واكنش هسته -26

 )مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه – 1شيمي (  

  معكوس -مربع  )4  معكوس - جذر )3  مستقيم  –مربع  )2  مستقيم  – جذر )1
رين عنصر ت اتم از فراوان 1برابر انرژي آزاد شده از تبديل  56ي زمين،  تقريباً  ترين عنصر سياره فراوان از اتم 1تبديل  دراگر انرژي آزاد شده  -27

 اي باشد، جرم هر اتم هيدروژن تقريباً چند برابر جرم هر اتم آهن است؟  ي مشتري به انرژي طي يك واكنش هسته سياره

 )مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه – 1شيمي (  

1( 56  2( 256( )   3( 1
56   4( 2

1
56( )

   

درصد كمتر از سرعت نور در جهان ما باشـد، اگـر تمـامي     10سرعت نور ) براي مثال يك جهان فرضي(فرض كنيد در شرايطي بخصوص  -28
 باشد؟ گرم ماده به انرژي در اين جهان، تقريباً چند برابر جهان ما مي 1شرايط ديگر يكسان باشد، انرژي آزاد شده از تبديل 

m
(c )

s
  83  )مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه – 1شيمي (    10

1( /1 11  2( /1 23  3( /0 90  4( /0 81 

د؟ طـور كامـل بـه انـرژي تبـديل شـو       د بـه گـرم مـاده بايـ    اي چنـد ميلـي   ميليون ژول انرژي طي يك واكنش هسـته  7/2براي آزادسازي  -29
m

(c )
s

  83  )مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه – 1شيمي (    10

1(  53 10  2(  83 10  3(  113 10  4(  59 10  
/در حدود   گرم ماده 3اگر بدانيم در تبديل  - 30  142 69 تـر   شود، سرعت نور به كدام عدد برحسب متر بر ثانيه نزديك ژول انرژي آزاد مي 10

 )مرتبط با پيوند با رياضي – 4ي  صفحه – 1شيمي (  است؟ 

1( 82 99 10/    2( 83 00 10/    3( 83 01 10/    4( 82 98 10/   

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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  9تا  5هاي  صفحه  هاي يك عنصر پايدارند؟ آيا همه اتم
  ها هاي زير اتمي، ايزوتوپ ذره -1
  .الكترون، پروتون و نوترون: ها عبارت است از ترين آن شوند كه مهم ي هر اتم، زير اتمي ناميده مي هاي سازنده به طور كلي ذره -
  .شود نشان داده مي (z)هاي هسته اتم است كه با حرف  ي تعداد پروتون دهنده تمي، نشانعدد ا -
NzA  .شود نشان داده مي (A)هاي هسته اتم است كه با حرف  ها و نوترون تعداد پروتون ي مجموع عدد جرمي، نشان دهنده -   

  ايستگاه محاسبات
  :توان از روابط زير استفاده كرد يك گونه مي براي محاسبه تعداد ذرات زير اتمي

  
















qze

zAn

zp

XqA
z

  

نسبت تعداد ذرات زير اتمي در يون  :مثال Cu64
هاي يون  به تعداد الكترون 29 216

8 O چند است؟  
   :پاسخ

                                                            2910
92

/     92352829ذره زير اتمي
28129

352964
29

64
29 

















e

n

p

Cu  

1028216الكترون  
8  )(eO  

هاي تمام اتم هاي موجود در گونه  ها يا نوترون ها، پروتون هاي چند اتمي، مجموع الكترون هاي زير اتمي در گونه براي محاسبه تعداد ذره 
  .كنيم را محاسبه مي

  هاي موجود در كدام گونه زير برابر است؟ ، با تعداد الكترونOH2هاي موجود در مولكول  روتونمجموع پ :مثال
   F,H,O,N 19

9
1
1

16
8

14
7  

1 (
2NO                               2 (

4NH                            3 (3NF                             4 (2
4SO  

10812  :كنيم را محاسبه مي OH2هاي مولكول  پروتونابتدا تعداد : »2«ي  گزينه :پاسخ    OH2هاي پروتون )(
  .آوريم دست مي اده شده را بههاي هر يك از موارد د حال تعداد الكترون

2218271الكترون   2  ))((NO)  
1011472الكترون   4  ))((NH)  

(الكترون    NF ( )  33 7 3 9 34  
50284164الكترون   2

4  )()(SO)  
باشد به استثناي اتم هيدروژن  مي ها ها و الكترون تر يا مساوي تعداد پروتون ها بزرگ تعداد نوترون ها ي عناصر خنثي و كاتيون در اتم همه 

)H(1
  .كه نوترون ندارد 1

265اگر در يون : مثال Xzباشد، عدد اتمي اين عنصر چند است؟ 7ها برابر با  ها و الكترون ، تفاوت تعداد نوترون  
  :باشد، داريم ها مي ها يا برابر با آن ها و الكترون ونتر از تعداد پروت ها، همواره بيش جا كه تعداد نوترون از آن: پاسخ

  n e  7  
  :تعداد نوترون و پروتون را آموختيم، بنابراين ي به دست آوردن از نكات قبلي نيز نحوه

  n z
( z) (z ) z z

e z

  
          

65 65 2 7 2 60 302  

  .تر است ها بيش ها از الكترون تر باشد، حتماً نوترون آنيون بيشها از تعداد بار منفي  ها و الكترون ها، اگر تفاوت تعداد نوترون در آنيون 
  .را محاسبه كنيد Mباشد، عدد اتمي  9ها برابر  ها و نوترون ، تفاوت تعداد الكترون 80با عدد جرمي  Mاگر در يون :مثال

 بار

 عدد اتمي

 عدد جرمي
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Mg Mg Mg

9  :در ابتدا داريم :پاسخ en  
Mz  :آوريم ها را به دست مي الكترون ن وسپس تعداد نوترو

80  

  n z
( z) (z ) z z

e z ( ) z

 
             

80 80 1 9 2 70 351 1  

هايي از يك عنصر كه داراي عدد  به اتم): هم مكان(ايزوتوپ  -
  .شود گفته مي ،عدد جرمي متفاوتي هستند اتمي يكسان و

  :هاي متفاوتي دارند مانند اد نوترونها تعد در واقع ايزوتوپ

121314
24
12

25
12

26
12

 n

Mg
,

n

Mg
,

n

Mg
  

  
  
  
  
  
  .ها مانند چگالي متفاوت است ه جرم آني ب بستهها خواص شيميايي يكساني دارند ولي برخي خواص فيزيكي وا ايزوتوپ -
  .اغلب عناصر طبيعي مخلوطي از چند ايزوتوپ هستند -
   :ايزوتوپ طبيعي و ساختگي است 7بر طبق جدول زير هيدروژن داراي  -

  

H7
1  H6

1  H5
1  H4

1  H3
1  H2

1  H1
1  

  نماد ايزوتوپ
  ويژگي ايزوتوپ

/  232 3 10  
  ثانيه

/  222 9 10  
  ثانيه

/  229 1 10  
  ثانيه

/  221 4 10  
  ثانيه

/12 32  
  عمر نيم  پايدار  پايدار  سال

0  
  )ساختگي(

0  
  )ساختگي(

0  
  )ساختگي(

0  
درصد فراواني در   9885/99  0114/0  ناچيز  )ساختگي(

  طبيعت
  

در ضمن يك نمونه طبيعي از هيـدروژن شـامل   . هاي متفاوتي دارند ها هيدروژن داراي يك پروتون هستند ولي تعداد نوترون ي ايزوتوپ همه -
H1سه ايزوتوپ 

1  ،H2
H3و  1

  .هاي هيدروژن چون ساختگي هستند، در نمونه طبيعي آن وجود ندارند است و ساير ايزوتوپ 1
H7هاي هيدروژن ،  دهد، بنابراين از ايزوتوپ نيم عمر هر ايزوتوپ ميزان پايداري آن را نشان مي -

ـ   ناپايدارترين است چون كـم  1 يم تـرين ن
  .عمر را دارا است

H1هاي طبيعي هيدروژن،  در بين ايزوتوپ -
H3ترين است و  فراوان 1

  .باشد ترين فراوان مي داراي كم 1
  ايستگاه محاسبات

  :شود ي درصد فراواني هر ايزوتوپ يك عنصر از رابطه مقابل استفاده مي براي محاسبه -

  100 درصد فراواني ايزوتوپ  

Li6ايزوتوپ  2ليتيم داراي  :مثال
Li7و  3

  ها به چه صورتي است؟ باشد، بر طبق شكل زير، درصد فراواني هر يك از آن مي 3
  :بر طبق رابطه باال داريم :پاسخ

  
  
  
  
  

                                                            %Li% 610050
36   % Li %  7 47 100 9450    

  هاي هر ايزوتوپ تعداد اتم
 هاي عنصر اتم تعداد كل
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شـوند،   تر باشد، ناپايدارند و با گذشت زمان متالشـي مـي   ها و يا بيش برابر تعداد پروتون 5/1ها،  هاي آن هايي كه تعداد نوترون اغلب هسته -
Hهاي هيدروژن،  بنابراين از بين كل ايزوتوپ , H , H , H , H7 6 5 4 3

1 1 1 1 هاي پرتوزا و ناپايـدار، راديـو    به اين ايزوتوپ. پرتوزا هستند 1
  .شود ايزوتوپ گفته مي

  

  :ها تكنسيم نخستين عنصر ساخت بشر وكاربرد راديو ايزوتوپ -2
وجود دارد كه بـه   عنصر ساختگي در جدول تناوبي 26بنابراين . شود ت پيدا ميعنصر در طبيع 92ناسايي شده، فقط عنصر ش 118در ميان  -

  .شوند اي در راكتورها ساخته مي هاي هسته واسطه واكنش
تكنسيم  - Tc99

  .شود اولين عنصر ساخته شده توسط دانشمندان بود كه در تصوير برداري پزشكي از اين راديوايزوتوپ استفاده مي 43
ود، چـون  شـ  از تكنسيم براي تصويربرداري غده تيروييد استفاده مي -

ي يون داراي اين عنصر با يون يديد مشابه است و غده تيروييد  اندازه
  .كند را نيز جذب مي )Tc(عالوه بر يون يديد، يون داراي 

  
  
  
  
  

  

تـوان مقـادير    نمـي ي عمر كوتاهي است به همين دليل  اين عنصر داراي نيمه. شود تمام تكنسيم موجود در جهان به طور مصنوعي ساخته مي -
  .اي آن را توليد كرد توان در هنگام نياز با يك مولد هسته زيادي از آن را تهيه و براي مدت طوالني نگه داشت و فقط مي

به عنوان مثال . شود هاي اتمي استفاده مي ها  در پزشكي، كشاورزي و سوخت در نيروگاه ها، بسيار خطرناك هستند ولي از آن راديو ايزوتوپ -
  .شود هاي اورانيم به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي استفاده مي ز يكي از ايزوتوپا

فرايندي كه يكـي از مراحـل   (است بعد از فرايند غني سازي ايزوتوپي % 7/0تر از  كه فراواني آن در مخلوطي طبيعي كم U235ايزوتوپ  -
رود و  به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار مي) دهد وتوپ را در مخلوط افزايش ميايزاي است و مقدار  ليد سوخت هستهمهم چرخه تو

  .توان بخشي از انرژي الكتريكي مورد نياز كشور را تأمين كرد با گسترش اين صنعت مي
هـا در تشـخيص بيمـاري     يوايزوتوپديكي ديگر از كاربردهاي را -

) دار نشـان (تم پرتوزا سرطان است كه در اين روش، گلوكز داراي ا
 ي وشود و سـپس گلـوكز معمـول    از طريق تزريق وارد بدن بيمار مي

  .يابند ي سرطاني تجمع مي دار در توده گلوكز نشان
تـوان پرتوهـاي    در ادامه با استفاده از دستگاه آشكار ساز پرتو مـي 

هـاي   دار را ثبـت كـرد و محـل تـوده     منتشر شده از گلـوكز نشـان  
  .دادسرطاني را تشخيص 

  
  
  
  نكات حفظي اين قسمت 

  .ها بوده است باشد كه آرزوي قديم انسان كيمياگري به معناي تبديل عناصر ديگر به طال مي -
  .باشد تواند طال توليد كند ولي هزينه توليد آن بسيار زياد است و داراي صرفه اقتصادي نمي با پيشرفت علم شيمي و فيزيك، انسان مي -
  .شوند ها مثل راديو ايزوتوپ فسفر و تكنسيم در ايران توليد مي پبرخي راديو ايزوتو -
  .اي جهان ثبت شده است گانه كشورهاي هسته سازي ايزوتوپي، ايران در فهرست ده با انجام غني -
اي به  صنايع هستههاي  ها  از جمله چالش به همين دليل دفع آن. باشد پسماند راكتورهاي اتمي داراي خاصيت پرتوزايي است و خطرناك مي -

  .رود شمار مي
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Mg Mg Mg

كتاب درسي 6تا 5ايهصفحه
  

  )ي آ بسته( ها هاي زيراتمي، ايزوتوپ ذره

 )مرتبط با خود را بيازماييد – 5ي  صفحه – 1شيمي (  ها در كدام ذره مقدار بيشتري است؟  ها به پروتون نسبت تعداد نوترون -31

1( 26
12 Mg   2( 1

1H   3( 37
17 Cl   4( 40

20Ca   
27در اتم  - 32 X است، عدد جرمي اين ذره كدام است؟ 4هاي هسته برابر  ها و نوترون اختالف تعداد پروتون 

 )مرتبط با خود را بيازماييد – 5ي  صفحه – 1شيمي (  

1( 50  2( 58  3( 27  4( 23  
 )مرتبط با خود را بيازماييد – 5ي  صفحه – 1شيمي (  كدام گزينه صحيح است؟  -33

Zصورت ها به نماد همگاني اتم )1
A E شود نشان داده مي .  

  . شود هاي هر ذره عدد جرمي گفته مي ها و الكترون به مجموع تعداد نوترون )2
  . توان گفت آن دو ذره يكسان هستند شند، لزوماً مياگر دو ذره عدد اتمي يكساني داشته با )3
  . بار الكتريكي مشخص، مقدار ثابتي است با هاي يك ذره ها در تمامي ايزوتوپ ها و پروتون ميزان اختالف تعداد الكترون )4

 )اييدمرتبط با خود را بيازم – 5ي  صفحه – 1شيمي (  ؟ باشد نميرو كدام گزينه صحيح  در ارتباط با شكل روبه - 34

  . هاي نشان داده شده در شكل يكسان است خواص شيميايي تمامي اتم )1
  . هاي مختلف منيزيم باهم متفاوت است چگالي ايزوتوپ )2
  . نوترون است 12بيشترين فراواني مربوط به ايزوتوپي با  )3
   .ترين ايزوتوپ آن كمترين ميزان فراواني را نيز دارد ي طبيعي سنگين در يك نمونه )4
  
  
  
  
  
  

 )مرتبط با باهم بينديشيم – 6ي  صفحه – 1شيمي (  باشند؟  هاي زير صحيح مي با توجه به جدول چه تعداد از عبارت -35

  . راديوايزوتوپ وجود دارد 2در ميان هفت ايزوتوپ اول هيدروژن ) آ
  . شود شود آن هسته ناپايدارتر مي ها بيشتر مي ي هيدروژن جرم هستههرچه ) ب
  . باشند ي خود مي ها داراي نوترون درون هسته عدد از آن 115ميليون اتم هيدروژن در اختيار داشته باشيم، تنها  1اگر ) پ
  3 )4  2 )3  1 )2  صفر  )1

 )با باهم بينديشيممرتبط  – 6 و 5 يها صفحه – 1شيمي (  ؟ نيستكدام گزينه صحيح  -36

   .رنگ است اي منيزيم فلزي نقره )1
  . نوترون است 6داراي ) ايزوتوپ اولش 7در ميان (ناپايدارترين ايزوتوپ هيدروژن  )2
mاتم )3

m A3  ناپايدار است زيادبه احتمال .  
  .  ها در تمامي خواص فيزيكي با يكديگر تفاوت دارند ايزوتوپ )4

7
1 H  6

1 H  5
1 H  4

1 H  3
1 H  2

1 H  1
1H  

  تعداد ايزوتوپ
  ويژگي ايزوتوپ

/  232 3 10 
  ثانيه

222 9 10/   
  ثانيه

229 1 10/   
  ثانيه

221 4 10/   
  ثانيه

32/12  
  عمر نيم  پايدار  پايدار  سال

0  
  )ساختگي(

0  
 )ساختگي(

0  
  )ساختگي(

0  
درصد فراواني در   9885/99  0114/0  ناچيز  )ساختگي(

  طبيعت

1

2

3

4

5

6

20 
سؤال
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 هايش يكسان است، چقدر است؟  ها و نوترون ا توجه به شكل زير درصد فراواني ايزوتوپي كه تعداد پروتونب -37

 )مرتبط با باهم بينديشيم – 6ي  صفحه – 1شيمي (  

1( 6%    
2( 3%    
3( 94%    
4( 97%  

  

داري كنـيم، آيـا    براي زمان بسيار طوالني نگهتوان يافت؟ از طرفي اگر اين نمونه را  ي طبيعي گاز هيدروژن چند ايزوتوپ مي در يك نمونه -38
 )مرتبط با باهم بينديشيم – 6ي  صفحه – 1شيمي (  كند؟  چگالي آن حتي به ميزان خيلي اندك تغيير مي

  . كند تغيير مي -3 )4  . كند تغيير نمي -3 )3  . كند ميتغيير  -2 )2  . كند تغيير نمي – 2 )1
 )مرتبط با باهم بينديشيم – 6ي  صفحه – 1شيمي (  ؟ هاي زير درست است از عبارت چه تعداد -39

  . ي معكوس دارد عمر هر ذره با پايداري آن ذره رابطه نيم) آ
7: هاي هيدروژن به اين صورت است ترتيب پايداري ايزوتوپ) ب 6 5 4H H H H     
  . شوند با گذشت زمان متالشي ميهاي آن ناپايدارند و  عدد از ايزوتوپ 5ي طبيعي هيدروژن  در يك نمونه) پ
  . اش تنها يك پروتون وجود دارد ترين ايزوتوپ هيدروژن، اتمي است كه در هسته فراوان) ت
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

a، سه نوع ايزوتوپEاگر بدانيم در يك نمونه از عنصر -40 E ،b E  وc E  ايزوتوپ  3وجود دارد و به ازاي هرa E ،2   ايزوتـوپb E   وجـود
bايزوتوپ 3دارد و به ازاي هر  E ،5  ايزوتوپc E واني ايزوتوپ با كمترين فراواني كدام است؟ درصد فرا. وجود دارد 

 )مرتبط با باهم بينديشيم – 6ي  صفحه – 1شيمي (  

1( 36  2( 24  3( 40  4( 60  
3عمر نيم -41

1 H ،32/12 49/گرمي از اين ايزوتوپ در اختيار داشته باشيم، پس از حدود  30ي  اگر يك نمونه. سال است سال،  چند گرم  28
 )مرتبط با باهم بينديشيم – 6ي  صفحه – 1شيمي (  ماند؟  از آن باقي مي

1( 875/1  2( 75/3  3( 5/7  4( 15  
سال باشد، بعد از گذشت يك قرن چند درصـد آن تجزيـه    25عمر آن  اگر يك نمونه از يك ايزوتوپ پرتوزا در اختيار داشته باشيم كه نيم -42

 )مرتبط با باهم بينديشيم – 6ي  صفحه – 1شيمي (  شود؟  مي

1( 25/6  2( 5/12  3( 75/93  4( 5/87  
روز فرض  30هر ماه را (اش برسد؟  درصد مقدار اوليه 25/6ماه به  5/11عمر  با نيم Xچند روز زمان الزم است تا مقداري از ايزوتوپ پرتوزا  - 43

 )بط با باهم بينديشيممرت – 6ي  صفحه – 1شيمي (  .)  كنيد

1( 184  2( 5520  3( 46  4( 1380  
 )خود را بيازماييدمرتبط با  – 5ي  صفحه – 1شيمي (  ها در كدام گزينه بيشترين مقدار را دارد؟  ها و پروتون اختالف تعداد نوترون -44

1( H7
1   2( Tc99

43   3( Fe59
26   4( U235

92   
نوترون  ..........ايزوتوپ است و در يك نمونه منيزيم بيشترين فراواني متعلق به ايزوتوپي با  ..........يك نمونه طبيعي از عنصر هيدروژن شامل  -45

 )متن درسمرتبط با  – 6ي  صفحه – 1شيمي (  .  است

1( 7 -24  2( 7 – 12  3( 3 – 24  4( 3 – 12  
باشـد، ايـن ذره بـا     56هاي آن برابر  ها و نوترون بوده و از طرفي مجموع تعداد پروتون 4برابر  Xي   و نوترون در ذره  اگر اختالف تعداد پروتون - 46

  )اييدخود را بيازممرتبط با  – 5ي  صفحه – 1شيمي (  است؟) ايزوتوپ(مكان  هاي زير هم يك از ذره كدام

1( A116
56  2( B56

26  3(C59
26  4(D56

30  

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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 كتاب درسي 6تا  5هاي صفحه

 )بينديشيمهم با با مرتبط  – 6و  5ي  صفحه – 1شيمي (  است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت -47

  .نوترون دارد بيشتر از ايزوتوپ ديگر است 3اش  ني ايزوتوپي از ليتيم كه در هستهي طبيعي ليتيم درصد فراوا در يك نمونه )آ
  .شود هاي ناپايدار، با گذشت زمان متالشي مي ي ايزوتوپ هسته )ب
  .ترين ايزوتوپ است ترين ايزوتوپ سبك ي طبيعي منيزيم فراوان در يك نمونه )پ
  3)4  2 )3  1 )2  صفر )1

A31با توجه به - 48
          )90بهمن  21 –آزمون كانون (  )خود را بيازماييد با مرتبط – 5ي  صفحه – 1شيمي (    :شود كه اي گفته مي در طبيعت به ذره A، عنصر 15

  .نوترون داشته باشد 16الكترون و  15 )2  .باشد 16و عدد جرمي آن  15عدد اتمي آن  )1
  .پروتون داشته باشد 16 )4  . است 31هاي آن  ها و الكترون مجموع پروتون )3

Nي ، رابطه)Z(و عدد اتمي يك عنصر ) N( ها اگر بين شمار نوترون - 49 Z 2  ،كدام است؟ Nعدد جرمي اين عنصر برحسب . برقرار باشد 8

   )90بهمن  21 –آزمون كانون (   )مرتبط با خود را بيازماييد – 5 ي صفحه – 1شيمي (  
1(42

3


N  2(82
3


N  3(42

3


N  4(82
3


N  

)OH( كدام گزينه،در  - 50 )OD(و  2 H2 همان ايزوتوپ D( ديگر تفاوت دارند؟ ده با يكهاي ذكر ش ي ويژگي در همه 2
 .)باشد مي 1

 )91ارديبهشت  1 –آزمون كانون (  )خود را بيازماييد متن درس و مرتبط با – 6و  5ي ها صفحه – 1شيمي (  

  ها ها، چگالي، مجموع پروتون رونمجموع نوت )2  ي انجماد ها، نقطه چگالي، مجموع نوترون )1
  ها ها، چگالي، مجموع الكترون مجموع پروتون )4  ها ها، مجموع نوترون ها، مجموع پروتون مجموع الكترون )3

  )ي ب بسته(ها  هاي زيراتمي، ايزوتوپ ذره 

     .است ..........از   .......... وي ياها مسا ها به پروتون ها، نسبت تعداد نوترون ي آن در هسته ناپايدار هستند كه هايي هسته - 51

 )92مرداد  4 –آزمون كانون (  )خود را بيازماييد متن درس و مرتبط با – 6و  5ي ها صفحه – 1شيمي (  

  5/1 -تر كم )4  2  -تر كم )3  5/1 -تر بيش )2  2  -تر بيش )1
375هاي فرضي الكترون و نيز تعداد نوترون يون اگر تعداد -52 X و2Y  با هم برابر باشند، عدد جرمي عنصرY  كدام است؟  

  )92مهر  26 –آزمون كانون (  )خود را بيازماييد متن درس و مرتبط با – 6و  5ي ها صفحه – 1شيمي (  
1 (80  2 (70  3 (78  4 (72  

 درست است؟  ام رابطهشوند، كد اي مي كه دچار واكنش تالشي هسته ناپايداربراي هسته هاي  -53

 )95مرداد  1 –آزمون كانون (  )خود را بيازماييد متن درس و مرتبط با – 6و  5ي ها صفحه – 1شيمي (  

1( 2
3

A Z

Z


  2( 1A N

N


  3( 3

2
A Z

Z


  4( 3

2
Z N

N


  

3Xت بنيادي يوناگر مجموع شمار ذرا -54 اين يون كدام گزينه است؟  باشد، تعداد الكترون 7و اختالف نوترون و الكترون برابر  79برابر 

  )95شهريور  26–آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس و خود را بيازماييد – 6و  5هاي  صفحه – 1شيمي (  
1( 26  2( 29  3( 23  4( 20   

 كدام گزينه است؟Xاتمي و عدد جرمي اتم عدد. واحد است 9الكترون و تفاوت تعداد الكترون و نوترون در آن  36داراي  Xيون -55

  )95آبان  7 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس و خود را بيازماييد – 6و  5هاي  صفحه – 1شيمي (  
  79و  35 )4  79و  36 )3  80و  35 )2  80و  36 )1

359ها در يون تك اتمي ها و الكترون اگر تفاوت شمار نوترون - 56 M  باشد، عدد اتمي آن عنصر كدام است؟ 8برابر 

  )91مرداد  6 –آزمون كانون (  )مرتبط با متن درس و خود را بيازماييد – 6و  5هاي  صفحه – 1شيمي (  
1( 23  2( 27  3( 22  4( 31  

2000اگر جرم الكترون با تقريب، برابر - 57
Azها در اتم هاي پروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم الكترون جرم هر يك از ذره 1

z
، به جـرم   2

 )91مرداد  6 –آزمون كانون (  )را بيازماييد مرتبط با متن درس و خود – 6و  5هاي  صفحه – 1شيمي (  تر است؟ اين اتم به كدام كسر نزديك

1(1000
1  2(2000

1   3(4000
1   4(5000

1  

17
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 كتاب درسي 9تا 6هاي صفحه

80هاي يون اختالف ميان تعداد الكترون - 58
35 Br  65هاي يون تعداد نوترونو 2

30Zn ام است؟، كد  
  )90مرداد  7 –آزمون كانون (   )مرتبط با متن درس و خود را بيازماييد – 6و  5هاي  صفحه – 1شيمي (  

1( 10  2( 14  3( 1  4( 6  
H)هـاي يـون هيـدرونيوم     هـا و نـوترون   ي تعداد الكترون دهنده كدام گزينه به ترتيب از راست به چپ، نشان - 59 O )3  ن در ايـ (باشـد؟   مـي

O16يون،
H1و  8

  )90مرداد  7 –آزمون كانون (   )مرتبط با متن درس و خود را بيازماييد – 6و  5هاي  صفحه – 1شيمي (    .)به كار رفته است 1
  8و  10 )4  10و  8 )3  11و  10 )2  11و  11 )1

2137ها در الكترونو ها  تفاوت تعداد نوترون -60
56 Ba است؟ كدام   

 )88بهمن  23 –آزمون كانون (   )مرتبط با متن درس و خود را بيازماييد – 6و  5هاي  صفحه – 1شيمي (  

1( 81  2( 79   3( 27  4( 25  

  ها و كاربرد راديوايزوتوپ تكنسيم، نخستين عنصر ساخت بشر 

 )مرتبط با متن درس – 7ي  صفحه – 1شيمي (  در ارتباط با تكنسيم كدام گزينه صحيح است؟  - 61

  . نوترون وجود دارد 99ي آن  در هسته )1
  . شود اي ساخته مي هاي هسته طور مصنوعي و با استفاده از واكنش ي آن به بخش عمده )2
  . داري نمود توان آن را به مدت طوالني نگه مي )3
  . رود ي تيروئيد به كار مي براي تصويربرداري از غده )4

 )مرتبط با متن و حاشيه درس – 8ي  صفحه – 1شيمي (  ؟ كند نميي را بيان تگزينه مطلب درس كدام -62

  . دارد 43اي توليد شد، عدد اتمي  گاه هسته نخستين عنصري كه در واكنش )1
  . خطر هستند ها عموماً بي راديوايزوتوپ )2
  . زمان ماندگاري تكنسيم بسيار كم است )3
  . شود ي تيروئيد، امكان تصويربرداري فراهم مي نسيم در غدهبا افزايش يون حاوي تك )4

 )مرتبط با متن و حاشيه درس – 8ي  صفحه – 1شيمي (  كدام گزينه صحيح است؟  -63

  . ها تنها در پزشكي كاربرد دارند راديو ايزوتوپ )1
Tc99يون يديد با  )2

  . كند هنگام جذب يديد، آن را نيز جذب ميي تيروئيد  ي مشابهي دارد و غده اندازه 43
  . اي از يك مولد راديوايزوتوپ تكنسيم است رو نمونه شكل روبه )3
  . اي توليد و سپس مصرف كرد توان با يك مولد هسته ه نياز، تكنسيم را ميي ب بسته )4
  
  

  )مرتبط با متن و حاشيه درس – 8ي  صفحه – 1شيمي (    است؟ نادرست كدام گزينه -64
  . پسماند راكتورهاي اتمي ديگر خاصيت پرتوزايي ندارند )1
  . شود به علت وجود عنصر آهن در ساختار هموگلوبين خون، در تصويربرداري از دستگاه گردش خون از راديوايزوتوپ آهن استفاده مي )2
  . امروزه انسان توانايي توليد طال را دارد )3
  . شود استفاده مي از مواد پرتوزا در توليد انرژي الكتريكي )4

 )مرتبط با متن و حاشيه درس – 8ي  صفحه – 1شيمي (  است؟  نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 65

  . ايران توانايي توليد راديوايزوتوپ تكنسيم و فسفر را دارد) آ
  . تر است صرفه تخراج آن بهبا توجه به پيشرفت علم شيمي و فيزيك انسان توانايي توليد طال را دارد كه اين روش، از روش اس) ب
  . سازي ايزوتوپي را دارند كشور در دنيا توانايي انجام فرايند غني 10) پ
  . درصد است 07/0است در مخلوط طبيعي كمتر از  235فراواني ايزوتوپي از اورانيوم كه عدد جرمي آن ) ت
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
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A

B

C

D

 )مرتبط با متن و حاشيه درس – 9تا  7ي ها صفحه – 1شيمي (  كنند؟  يهاي زير مطلب درستي را بيان م چه تعداد از عبارت - 66

  . باشند صورت ساختگي مي عنصر در ميان عناصر شناخته شده به 26) آ
  . روند هاي اورانيوم به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار مي ايزوتوپ) ب
  . گيرد ها انجام مي ي آن ندازهصورت گزينشي و بر مبناي ا ي تيروئيد به ها در غده جذب يون) پ
  . هاست زا بودن سيگار و قليان وجود مقدار قابل توجهي راديوايزوتوپ در دود آن ي سرطان يكي از داليل عمده) ت
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

  )مرتبط با متن و حاشيه درس – 8 و 7هاي  صفحه – 1شيمي (  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  هاي آ و ب و پاسخ صحيح سؤال پ به سؤال نادرستپاسخ  - 67
  ي تكنسيم؟  هاي هسته تعداد نوترون) آ

  )مرتبط با متن و حاشيه درس – 8و  7هاي  صفحه – 1شيمي (  شود؟  سازي گفته مي به چه فرايندي غني) ب
  شود؟  استفاده مي تصويربرداري از دستگاه گردش خون از چه راديوايزوتوپي جهت) پ
56 -ايزوتوپ نسبت به عناصر ديگر سازي يك  خالص – 99 )1 Fe   
   59Fe -سازي يك ايزوتوپ نسبت به عناصر ديگر  خالص – 99 )2
56 -سازي يك ايزوتوپ نسبت به عناصر ديگر  خالص – 56 )3 Fe   
   59Fe -هاي آن عنصر  وط ايزوتوپافزايش فراواني يك ايزوتوپ در مخل – 56 )4

 )مرتبط با متن و حاشيه درس – 7ي  صفحه – 1شيمي (  در رابطه با عنصر تكنسيم چه تعداد از مطالب زير درست است؟  -68

  . مقادير زياد آن قابل تهيه و نگهداري براي طوالني مدت نيست) آ
  . شود يد مياي تول هسته) راكتور(گاه  در واكنش) ب
  . يك راديوايزوتوپ است) پ
  . ي مشابهي دارد يون حاوي آن با يون يديد اندازه) ت
  . باشند ي دست بشر مي عنصر ديگر نيز مانند آن ساخته 26جز آن  به) ث
1( 2  2( 3  3( 4  4( 5  

  )با هم بينديشيممرتبط با  – 9ي  صفحه – 1شيمي (  ؟ نيستكدام گزينه صحيح  - 69
  . هايي است كه رشد غيرعادي و سريع دارند ي ياخته دهنده در شكل نشان Cقسمت  )1
  . دار است ي گلوكزهاي نشان دهنده نشان Bقسمت )2
  . ي تجمع اختصاصي گلوكزهاي حاوي اتم پرتوزاست دهنده نشان Aقسمت )3
  . ي نمايش دادن تجمع مواد پرتوزا را برعهده دارد وظيفه Dتقسم )4
  
  
  
  
  
  
  

 )مرتبط با متن و حاشيه درس – 7ي  صفحه – 1شيمي (  است؟  نادرستبا توجه به شكل زير كدام گزينه  -70

  . صورت نامتقارن است ي تيروئيد ناسالم به تصوير يك غده )1
  . لي شبيه به پروانه داردي تيروئيد شك غده )2
  . تصويرهاي مقابل به كمك انباشته شدن راديوايزوتوپ تكنسيم فراهم گرديده است )3
Tc99ي تيروئيد ناسالم يون حاوي در غده )4

  . شود اصالً انباشته نمي 43
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N

O HePCFe

  19تا  9هاي  صفحه  بندي عنصرها طبقه 
  

  اي عنصرها جدول دوره -1
  اند، عنصر شناخته شده را براساس افزايش عدد اتمي در جدولي به صورت زيركنار هم قرار داده 118ها،  دان ميشي -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :باشد جدول تناوبي داراي خصوصيات زير مي
  .گروه است 18و ) تناوب(دوره  7داراي  -
به عنوان مثـال هلـيم و آرگـون كـه     . واص عناصر هم دوره متفاوت استخواص شيميايي عنصرهايي كه در يك گروه قرار دارند مشابه و خ -

  .هستند، تمايل به انجام واكنش ندارند 18متعلق به گروه 
با پيمايش هر دوره از چپ به راست، خواص عنصرها به طور  -

  .شود تناوبي و مشابه هم تكرار مي
يي، در هر خانه جدول، اطالعاتي از قبيل عدد اتمي، نماد شيميا -

  .نام و جرم اتمي ميانگين آن عنصر آمده است
  
تـوان، اطالعـاتي مثـل شـماره گـروه،       با استفاده از جدول مي -

را براي يك عنصر به دست ... هاي زير اتمي و  دوره، شمار ذره
  .آورد

  .قرار دارد 13و گروه  3در دوره  Alبه عنوان مثال، عنصر 
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C

H

amu

amu

  .هستند اي دورههاي جدول  عنصر بلندترين دوره 32با  7و  6هاي  ترين و دوره عنصر كوتاه 2جدول، دوره اول با در اين  -
  ...و  Arو Heمثل . پذيري بسيار كمي دارند تمايلي به انجام واكنش ندارند و يا واكنش) گازهاي نجيب( 18عناصر گروه  -
)X(يون پايدار ) ها هالوژن( 17عناصر گروه  -  دهند مانند را تشكيل مي F,Cl.Br,...  
  .هندد تشكيل مي 3Xو  X  ،2Xهاي پايدار  جدول تناوبي به ترتيب يون 13و  2، 1هاي  عناصر گروه -
  .توان ، شماره دوره عناصر موجود در جدول را به آساني مشخص كرد با استفاده از جدول زير مي -

  ي دوره شماره عددهاي اتمي گاز نجيب
He2 21 1و  
Ne10 3 10 2  
Ar18 11 18 3  
Kr36 19 36 4  
Xe54 37 54 5  
Rn86 55 86 6  
Og118 87 118 7  

  
  جرم اتمي عنصرها -2
گيري جرم  بنابراين براي اندازه. شود ها  از ترازوهاي متفاوتي استفاده مي ي آن ه نوع و اندازهي ب بستهگيري جرم اجسام مختلف  براي اندازه -

  .اي مناسب را به كار برد ها بايد سنجه اتم

معادل  )amu(هرجرم  .كنند استفاده مي )amu(ها، از يكاي جرم اتمي گيري جرم اتم دانشمندان براي اندازه -
12
  جرم ايزوتوپ،  1

  .است» 12- كربن «
  
  
  
  
  
  

H(1(ايزوتوپ» 12-كربن«اگر در ترازوي فرضي شكل باال به جاي ايزوتوپ  -
  .آيد به دست مي amu/0081قرا رگيرد، جرم  1

amu2000است در حالي كه جرم الكترون در حدود  amu1جرم پروتون و نوترون در حدود -
  .باشد مي 1

  

 (amu)جرم  بار الكتريكي نسبي نماد نام ذره
e1  الكترون

  1 -  0005/0  

p  پروتون
1
1  1+  0073/1  

n1  نوترون
   0087/1  

  
  .باشند ها مي در جدول باال، عددهاي باال و پايين پشت الكترون، پروتون و نوترون به ترتيب جرم نسبي و بار نسبي آن -
توان گفت، جرم نسبي يك اتم تقريباً معـادل بـا عـدد جرمـي آن      است مي amu1و نوترون حدود  با توجه به اين كه جرم نسبي پروتون -

Li7به عنوان مثال جرم اتم  .باشد مي
  .شود ها صرفنظر مي در ضمن از جرم كم الكترون. است amu7به تقريب برابر با  3

  
  




