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  از آغاز تا مدل اتمي رادرفوردهاي اتمي،  نظريه  )آ
  
  

 
  

  شده نظريه يا فعاليت انجام   نام دانشمند
  .اندساخته شدهاتم وچك و تجزيه ناپذيري به نام هاي كي مواد از ذرههمه  دموكريت
  ي جهان هستيسازندهعنصر اصليبه عنوانآبمعرفي  تالس
 ي كاينات معرفي آب، هوا، خاك و آتش به عنوان چهار عنصر سازنده  ارسطو

  
  بويل

  »دان شكاكشيمي«ارائه مفهومي تازه از عنصر در كتاب -
  .تري تبديل كرد آن را به مواد سادهتوان  اي كه نمي ماده: عنصر  - 
  ي تجربيمعل: شيمي  - 
 ليمهاي عتأكيد بر ضرورت پژوهش - 

  
  
  

    دالتون

 :بند7ارائه مدل اتمي در
  .هاي تجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شده است ماده از ذره - 1
  .ديگرند هاي يك عنصر مشابه يك ي اتم همه - 2
  .روند و نه از بين ميآيند  ها نه به وجود مي اتم - 3
  .اتم عنصرهاي مختلف، جرم و خواص شيميايي متفاوتي دارند - 4
  .آيند ها پديد مي از اتصال اتم عنصرهاي مختلف به هم، مولكول - 5
  . است يكسانهاي سازنده هر مولكول از يك تركيب معين،  همواره، نوع و تعداد نسبي اتم - 6
 ها  ها بوده و  خود اتم ها در مولكول ي اتصال اتم ها يا تغيير در شيوه اتم جايي هاي شيميايي شامل جابه واكنش - 7

 .كنندتغييري نمي    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  توجه

، اساساً مغاير با دانش امروزي 2و  1با دانش امروزي مطابقت دارند و بندهاي  6و  5و  4 يبند ارائه شده در مدل اتمي دالتون، بندها 7از 
ي اتم  اي كه با تغيير در هسته هاي هسته كنند ولي واكنش اي صدق مي هاي شيميايي غيرهسته در مورد واكنش 7و  3هاي بند. باشند مي

  .همراهند، با اين دو بند مغايرت دارند
ذير نيست و ناپ و تجزيه) پروتون، الكترون و نوترون(تري ساخته شده است  ، امروزه معلوم شده است كه اتم از ذرات كوچك1در مورد بند 

  .مشخص گرديد، )هاي يك عنصر با جرم اتمي متفاوت اتم(ها  ي ايزوتوپ با كشف پديده 2بند نادرستي 
  
  

  شده نظريه يا فعاليت انجام   نام دانشمند

  وقوع يك واكنش شيميايي به هنگام برقكافت محلول يك تركيب شيميايي  -   فارادي
  ها براي توجيه برقكافت دان از طرف فيزيك »نالكترو« اي بنيادي به نام پيشنهاد ذره  - 

  
  
  

  
  تامسون

  
  
  

  

   ي حاوي اندكي هوا يا داراي اندكي گاز هيدروژن ا آزمايش با لوله                                                
 .كند مي حركت خط راستپرتوي كاتدي به  ⇐                                   

  .هستندي مواد داراي الكترون  همه ⇐ به فلز ديگرتغيير جنس كاتد از فلزي                                               - 
          قطب مثبتعبور دادن پرتوي كاتدي از ميدان الكتريكي و انحراف پرتو به سمت                                                  

  .است منفي پرتو كاتدي داراي بار :گيري نتيجه ⇐                                                

  گيري نسبت بار به جرم الكترون اندازه  - 
  
  

  

 -  
   

  
  

  )آ
  هاي نظريه
  اتمي
  از آغاز
ي  تا نظريه
 دالتون

 كتاب درسي  10تا  1مباحث صفحات 

  هايي انجام آزمايش 
  ي روي لوله 
 پرتوي كاتدي 

 .اي با بار الكتريكي مثبت، پراكنده شده اند ها درون فضاي كروي ابرگونه الكترون - 1

 .است خنثي اي ها برابربوده و اتم ذره كي الكترونمقدار بار مثبت فضاي كروي ابر گونه با مجموع بار الكتري  - 2

 .هاي آن بستگي دارد ابر كروي مثبت جرم نداشته و جرم اتم به تعداد الكترون - 3

 .جرم زياد اتم به وجود تعداد بسيار زيادي الكترون در آن مربوط است - 4

ي   ارائه 
  مدل  
 اتمي 
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 ي بار الكترون محاسبه  ميليكان
  سانس مواد شيميايي  كار روي خاصيت فسفر  -   بكرل

 .ناميد زايي  پرتواي كه ماري كوري آن را  پديده پي بردن به  - 
  
  
  
  
  
  
  

  رادرفورد

  
  
    
  
  
  

  
  

    
  
  
  

  

  دار ي مدل اتم هسته ارائه  - 
  به دست آوردن عدد اتمي از تقسيم بار هسته بر مقدار بار پروتون  - 
  

  
  
ي  لوله

پرتوي 
  كاتدي

  .مپ خالء خارج شده استتر هواي درون آن به كمك پ اي است كه بيش اي شيشه لوله  -
  .يك ولتاژ بسيار قوي ميان دو الكترود فلزي موجود در دو انتهاي آن، برقرار شده است  -
  .كند جريان پيدا مي )قطب مثبت(آندي به سمت الكترود  )قطب منفي(كاتدي از الكترود پرتوي كاتدي در آن   -
بـه ايـن   . شـود  نور سبزرنگي ايجاد مي ،آنپرتـوي كاتدي با در اثر برخورد ده است كه در آن كار گذاشته ش) ZnSمانند (ي فلوئورسنت  ماده يك  -

  .گرددترتيب، محل برخورد پرتو مشخص مي    
  

ي  پديده
  فلوئورسانس

  ) فلوئورسنت موسوم به مواد(فلوئورسانس  مواد داراي خاصيت. فلوئورسانس از جمله خواص فيزيكي برخي مواد شيميايي است  - 
    .سازند را منتشر مي بلندتريكنند و به جاي آن، نور با طول موج  نور با طول موج معيني را جذب مي    
   .را نام برد روي سولفيدتوان  ترين مواد فلوئورسنت مي از مهم. شود تابش اين نور با قطع شدن منبع نور، قطع مي  -

ي  پديده
  فسفرسانس

  كنند  جذب مي مواد داراي اين خاصيت، نور با طول موج معيني را .مواد شيميايي استفسفرسانس از جمله خواص فيزيكي برخي  -
  . سازند منتشر مي بلندتريو به جاي آن، نور با طول موج      

.شود استفاده مي نما از موادي با اين خاصيت يل شبها و برخي وسا در ساعت. يابد تابش اين نور تا مدت كوتاهي پس از قطع شدن منبع نور ادامه مي  - 
  
  
  

  شكل  موضوع شكل
  
  
  

  عبور دادن پرتوهاي حاصل از مواد پرتوزا از ميدان الكتريكي �1شكل 
است و  αتر از پرتوي  بيش βهاي پرتوي  ميزان انحراف ذره :توجه(

  )است βي ها تر بودن نسبت بار به جرم براي ذره دليل آن، بيش

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  آزمايش روي   
  پرتوي حاصل 
 زا از مواد پرتو 

  بار جنس 
 هر ذره

  انحراف در
  ميدان الكتريكي

  نفوذ در قدرت
  را دارد. . . . .  

  قدرت نفوذ در
  را ندارد. . . . . 

  يك ورق كاغذي  - منفيبه سمت قطب  α +242He  +2پرتوي
  آلومينيميورق   ورق كاغذي  مثبتبه سمت قطب  1− الكترون βپرتوي
  ورق ضخيم سربي  ورق آلومينيمي  .شود منحرف نمي ندارد نور γپرتوي

  آزمايش بمباران
  ي نازكي از ورقه

  هاي طال با ذره
 پرتوي آلفا

  گيري نتيجه  مشاهده
  است تر حجم اتم فضاي خالي بيش  .عبور كردند ي طال بدون انحراف از ورقه هاي آلفا تر ذره بيش

عبور  ي طال با اندكي انحراف از ورقههاي آلفا تعداد زيادي از ذره
  .كردند

  وي در اتميك ميدان الكتريكي ق
  .وجود دارد

منحرف o90اي بيش از ويهابا ز هاي آلفا ذره تعداد بسيار اندكي از
  .شدند

هسته اي بسياركوچك با جرم  ،در اتم
  .دارد وجود بسيار زياد
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  ي نفوذپذيري پرتوهاي حاصل از مواد پرتوزا مقايسه �2شكل 
  )α>β>γ  : از نظر ميزان نفوذپذيري :توجه(

  
  
  
  

  

  
  
  

  
  

  
  

  مدل اتمي تامسون � 4شكل 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ي نازكي از طال  قهي بمباران ور آزمايش رادرفورد در زمينه � 5شكل 
  توسط پرتوهاي پرانرژي آلفا

  
  
  

  

 

  
  
  

  

  
  
  

  )86 رياضي سراسري(  ؟نداردي اتمي دالتون با دانش امروزي مطابقت كامل  كدام بخش از نظريه - 1
  .روند آيند و از بين نمي ها به وجود نمي هاي شيميايي اتم در واكنش )1
  .آورند ها را به وجود مي مولكولشوند و  هاي عنصرهاي مختلف به هم متصل مي اتم )2
  .و خواص شيميايي مشابه دارند يكسانهاي يك عنصر، جرم  ي اتم همه )3
  .است يكساني آن  هاي سازنده در هر مولكول از يك تركيب معين، همواره نوع و شمار نسبي اتم) 4

 .  .......ها خود  ها، اتم هاست و در اين واكنش ها در مولكول آن .......ها يا  اتم .......هاي شيميايي شامل  بر اساس نظريه اتمي دالتون، واكنش -2

  )87 تجربي سراسري(       .دنكن تغييري نمي �تغيير در شيوه اتصال  �جايي  جابه )2   .دشون تجزيه نمي �گسستن پيوند بين  �تركيب شدن  )1
  . دهند تغيير ماهيت مي �تغيير در شيوه اتصال  �شدن تركيب ) 4  .دهند تغيير ماهيت مي �گسستن پيوند بين  �جايي  جابه) 3

  .......ها خود  ها، اتم هاست و در اين واكنش در مولكول .......ها يا  اتم .......هاي شيميايي شامل  ي اتمي دالتون، واكنش براساس نظريه - 3

  )85سراسري خارج كشور تجربي (
                      .دهند تغيير ماهيت مي �گسستن پيوند بين آنها  �جايي  جابه) 2   .كنند ييري نميتغ �ي اتصال آنها  تغيير در شيوه  � جايي جابه) 1
  .دهند تغيير ماهيت مي �ها  ي اتصال آن تغيير در شيوه �تركيب شدن ) 4  .شوند تجزيه نمي �گسستن پيوند بين آنها  �تركيب شدن ) 3

  )85سراسري رياضي (  ؟نيستهاي علمي تامسون  كدام مورد، جزء نتايج به دست آمده از بررسي -4
  . كنند پرتوهاي كاتدي در مسير مستقيم حركت مي) 2  .   باشند ي مواد داراي الكترون، مي همه) 1
  . ي پرتوزا همراه است پديده پرتوزايي، با كاهش جرم ماده) 4  .  منفي هستند يكيپرتوهاي كاتدي داراي بار الكتر) 3

ل و خارج كشور داخكنكورهاي سراسري 
  آزاددانشگاهو منتخب
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  )90 رياضي سراسري(  .ي اتمي دالتون است بخشي از نظريه .......اين گفته كه  - 5
  )حذف اين گزينه از كتاب درسي(.يابد ها، افزايش مي عنصرها با افزايش عدد اتمي آن Xفركانس پرتوي ) 1
  .تهاس ها در مولكول ي اتصال آن ها يا تغيير در شيوه جايي اتم هاي شيميايي، شامل جابه واكنش )2
  .اند اي با بار الكتريكي مثبت پراكنده اند، درون فضاي كروي ابر گونه هايي با بار منفي ها كه ذره الكترون) 3
  .كند شود، دور هسته گردش مي اي شكل كه مدار ناميده مي در اتم هيدروژن، الكترون در مسيري دايره) 4

  )85 تجربي سراسري(  است؟ نادرستكدام مطلب  -6
  .گيري كند امسون توانست نسبت بار به جرم الكترون را اندازهنخستين بار ت) 1
  .نخستين بار رابرت ميليكان توانست  مقدار بار الكتريكي الكترون را حساب كند)  2
  .جرم الكترون با استفاده از نسبت بار به جرم الكترون توسط تامسون انجام گرفت ي محاسبه)  3
  . يافت كه تابش كشف شده توسط بكرل خود شامل چند تابش متمايز استدر  تالش  ها ماري كوري پس از سال) 4

   گذرند؟ شوند و از آن نمي ي يك ورق كاغذ و يك ورق آلومينيمي جذب مي كدام دو نوع از پرتوهاي منتشرشده از مواد پرتوزا به ترتيب، به وسيله -7

  )84 رياضي سراسري(                آلفا �بتا ) 4  گاما �بتا ) 3  گاما �آلفا ) 2  بتا �آلفا ) 1
    )69 نور پيام(  اي بسيار كوچك با جرم بسيار زياد دارد؟ گرفت كه اتم طال هسته توان نتيجه ي زير در آزمايش رادرفورد مي از كدام مشاهده -8

       .ي نازك طال عبور كردند هاي آلفا بدون انحراف و در مسيري مستقيم از ورقه تر ذره بيش) 1
  .ي اندكي از مسير اوليه منحرف شدند هاي آلفا با زاويه از ذرهتعداد زيادي ) 2
  .از مسير اوليه منحرف شدند o90از  اي بيش هاي آلفا با زاويه تعداد بسيار اندكي از ذره) 3
 .شدند هاي آلفا در ميدان الكتريكي به سمت قطب منفي منحرف  ذره) 4

  )88 تجربي سراسري(  كدام مطلب درست است؟  - 9

  .ي آن است برابر قطر هسته 510قطر اتم طال، حدود )1
  .هاي پرانرژي با قدرت نفوذ بسيار زيادند پرتوهاي گاما، جرياني از الكترون) 2
  .است γ>α>βترتيب  هاي پرتوزا، به ي تابش دهنده قدرت نفوذ سه جزء تشكيل) 3
  . شوند و بتا، در ميدان الكتريكي در دو جهت اما با زواياي برابر، منحرف ميهاي آلفا  ذره) 4

 )86 رياضي كشور خارج سراسري(  كدام مطلب درست است؟  -10

  .ي آن است برابر قطر هسته 510قطر اتم طال حدود) 1
  .است γ<α<βهاي پرتوزا، به ترتيب  ي تابش قدرت نفوذ سه جزء تشكيل دهنده) 2
  .هاي پرانرژي با قدرت نفوذ بسيار زيادند پرتوهاي گاما، جرياني از الكترون) 3
  .شوند ذره هاي الفا و بتا در ميدان الكتريكي، در يك جهت اما با زواياي متفاوت منحرف مي) 4

 )89 رياضي كشور خارج سراسري(  .  شوند مي .......است و از ميدان الكتريكي   .......ماهيت پرتوهاي گاما، از نوع  -11

  بدون انحراف خارج  -تابش الكترومغناطيسي )2  بدون انحراف خارج  -هاي پرانرژي الكترون )1
  به سمت قطب مثبت كشيده  -تابش الكترومغناطيسي )4  به سمت قطب مثبت كشيده -هاي پرانرژي الكترون )3

  )90 تجربي سراسري(  كدام مطلب، درست است؟ -12
  .دانست ي كاينات مي يلسوف يوناني، چهار عنصر آب، هوا، خاك و آتش را سازندهف تالس) 1
  .ها بود گيري از آن هاي عملي و نتيجه يونانيان براي مطالعه طبيعت شامل مشاهده كردن، انديشيدن، پژوهش ابزارهاي) 2
  .يابد تقريباً هشت واحد كاهش مي آناز دست بدهد، جرم اتمي ميانگين γو  βهاي به همراه تابش αاگر يك عنصر پرتوزا دو ذره ) 3
  .شود ترين مواد فسفرسان است كه با قطع شدن منبع نور، تابش آن نيز قطع مي از جمله مهم )ZnS(سولفيدروي ) 4

  )91 تجربي سراسري(  است؟ نادرستكدام مطلب  -13
  .يابند ها از الكترود منفي به سمت الكترود مثبت جريان مي ي پرتوي كاتدي، الكترون در لوله) 1
  .ي بنيادي به نام الكترون را پيشنهاد كرد هاي فلزدار، ذره مايكل فارادي براي توجيه عبور جريان برق از محلول تركيب) 2
  .شود ها گاز زرد رنگ جمع مي كلريد غليظ در آب، پيرامون يكي از قطب )II(هنگام برقكافت محلول قلع) 3
  .كنند مواد فلورسنت و فسفرسان طول موج معيني از نور را جذب كرده و به جاي آن تابشي با طول موج باالتر را منتشر مي) 4

را تابش كنند و با قطـع شـدن منبـع      .......اي آن، نور با طول موج ج توانند نور با طول موج معيني را جذب كرده، به مواد با خاصيت فسفرسانس، مي -14
  )91 رياضي كشور خارج سراسري(  ........نور، اين تابش، 

  .شود قطع مي -تري كوتاه) 2    .شود قطع مي -بلندتري  )1
  .ماند تا مدت كوتاهي باقي مي -بلندتري) 4  .ماند تا مدت كوتاهي باقي مي -تري كوتاه) 3
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 )91 تجربي كشور خارج سراسري(  ي اتم استفاده شد،  در تعيين قطر هسته  .......رو، از پرتو  به شكل روبهبا توجه  -15
    .......كند و پرتو  توليد مي Xي كاتدي، پرتو  بر آند فلزي در لوله   .......  تابش پرتو

  .شود در ميدان الكتريكي به سمت قطب مثبت منحرف مي        
    3و  2، 1  )1
  2و  2، 1) 2
    2و  3، 2) 3
  3و  1، 2) 4
  
  
  

ي آن، در يك رديف به طول يك نانومتر، به ترتيب از راست به چپ، به طـور فرضـي چنـد اتـم طـال و چنـد        با توجه به ابعاد تقريبي اتم طال و هسته - 16

  )93سراسري خارج كشور رياضي (  گيرد؟ ي اتم آن، جاي مي هسته

1 (10 ،510   2 (10 ،610   3 (100 ،510   4 (100 ،610  

  
  
  

    .به عنصر پيشنهادي تالس افزود ، خاك و آتش راسه عنصر هوا .......، از او پس. ستندا ي جهان هستي مي عنصر اصلي سازندهرا  .......تالس  - 17

 )پاراگراف آخر 2ي  صفحه(      بويل �آب ) 4  بويل �آهن ) 3  ارسطو �آب ) 2  ارسطو �آهن ) 1

 )1 پاراگراف  3 ي صفحه(  .ناميد .......، شيمي را علمي اين دانشمند. تري تبديل كرد، معرفي كرد آن را به مواد ساده .......اي كه  عنصر را به عنوان ماده ....... - 18

  تجربي  -توان  نمي  -تالس ) 4  تجربي  -توان  نمي  - بويل) 3     نظري  -توان  مي  -تالس ) 2  رينظ  -توان  نمي  -بويل ) 1
 . مطرح شده بود .......اند، براي نخستين بار توسط  ناپذيري به نام اتم ساخته شده هاي كوچك و تجزيه ي مواد از ذره اين ايده كه همه -19

  )2 پاراگراف  3 ي صفحه(        دموكريت) 4  دالتون) 3  ارسطو) 2  تالس) 1
  )2 و 1 هاي پاراگراف  3 ي صفحه(   كشف آن درست است؟    ي تاريخچهكدام گزينه در ارتباط با اتم و  -20

    .است» بسيار كوچك«يوناني به معني  اي واژهاتم ) 1
  .مطرح كرد ناپذير تجزيهكوچك و  ي ذرهتالس براي اولين بار، اتم را به عنوان يك ) 2
  .ين ماده معرفي كردتر سادهعنوان  ن نخستين دانشمندي است كه عنصر را بهدالتو) 3
  . روند آيند و نه از بين مي به وجود مي نه ها اتم، ي دالتون مطابق نظريه) 4

  )2 پاراگراف  3 ي صفحه(   ؟            نيستي اتمي دالتون  كدام گزينه جزء نظريه -21
  .م اتم ساخته شده استي به ناناپذير تجزيهي ها ذرهماده از ) 1
 .ها، ممكن است متفاوت باشد است اما جرم آن يكسانعنصر، ي يك ها اتمخواص شيميايي ) 2

 .آيند پديد مي ديگر يكي عنصرها به ها اتماز متصل شدن  ها مولكول) 3

  .كنند ها تغيير پيدا مي كنند، اما مولكول خود تغييري پيدا نمي ها اتمي شيميايي ها واكنشدر ) 4
 )آموزش فرهنگي كانون(  ي دالتون قابل توجيه هستند؟ ي زير، بر اساس نظريه كدام دو پديده -22

  ها چگونگي برقراري پيوند بين اتم) پ  ي پرتوزايي پديده) ب  )كافت برق(الكتروليز ) آ
  نسبت وزني معين تركيب شدن عنصرها به) چ                هاي يك عنصر وجود ايزوتوپ) ج  ظرفيت عنصرها) ث  بخار شدن) ت
  ت، چ) 4  آ، ج) 3  پ، ث) 2  ب، ت) 1

 )آموزش فرهنگي كانون(  ناپذير، قابل توجيه است؟ ي زير با توجه به مدل اتم تجزيه كدام پديده - 23

  .شوند تبديل مي 2Hپوشاني ابر الكتروني به مولكول دو اتم هيدروژن در اثر هم) 1
32نشتوان از واك اوزون را مي) 2 23 OO   .تهيه كرد →
  .دهد محلول آب نمك جريان برق را به خوبي از خود عبور مي) 3
  .شود فلز سديم در تركيب با نافلزها به كاتيون تبديل مي) 4

 )3 پاراگراف 3 ي صفحه(  .است كه خواص شيميايي و فيزيكي عنصر به آن بستگي دارد .......ي يك  ترين ذره كوچك ....... -24

  اتم -الكترون ) 4  تركيب �مولكول ) 3  عنصر �اتم ) 2  تركيب �اتم ) 1

  )مكمل(هاي تأليفي  تست
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1 

2 

3 

هـا   دان هايي است كـه فيزيـك   اين فرايند از جمله پديده. پيوندد به وقوع مي .......است كه با عبور جريان برق از  .......ي يك فرايند  دهنده نشان زيرشكل  -25
 )صفحه باالي شكل و 1 پاراگراف 4 ي صفحه(  .نهاد كردندپيش ......اي بنيادي به نام  براي توجيه آن، ذره

  پروتون �درون يك محلول  �شيميايي ) 1
  الكترون �درون يك محلول  �شيميايي ) 2
  الكترون �درون يك محلول  �فيزيكي ) 3
  پروتون �يك سيم فلزي  �شيميايي ) 4

  

  )2پاراگراف  4 ي صفحه(    ي پرتوي كاتدي درست است؟ ي لوله كدام گزينه درباره -26
  .روند پرتوهاي كاتدي در آن، از الكترود منفي به سمت الكترود مثبت مي) 2  .هواي درون آن، به طور كامل تخليه شده است) 1
  .يابد با تغيير الكترود كاتدي در آن، نوع پرتوي ايجاد شده تغيير مي) 4  .شود بين دو الكترود آن، يك ولتاژ نسبتاً ضعيف برقرار مي) 3

تواند نوربا طول موج معيني را جذب و نوري با طول مـوج ديگـر منتشـر     است و مي .......ترين مواد داراي خاصيت  از جمله مهم) ZnS(ولفيد روي س -27
 )ها حاشيه 5 و 4 ي صفحه(     .......تابش نور از اين ماده، در صورت قطع شدن منبع نور، . سازد

  .يابد تا مدت كوتاهي ادامه مي �فسفرسانس ) 2    .شود قطع مي �فسفرسانس ) 1
  .يابد تا مدت كوتاهي ادامه مي �فلوئورسانس ) 4    .شود قطع مي �فلوئورسانس ) 3

  .نام نهاد .......كرد،  به طور تصادفي به خاصيت مهمي پي برد كه ماري كوري، آن را  مواد شيميايي كار مي  .......كه روي خاصيت   ....... -28
  )2 پاراگراف 7 ي صفحه(     فسفرسانس  -پرتوزايي  -بكرل ) 2    پرتوزايي -فسفرسانس  -سون تام )1
  پرتوزايي -فسفرسانس  -بكرل ) 4    فسفرسانس -پرتوزايي -تامسون ) 3

  )آ شكل  كنيد مشاهده 8 ي صفحه(  به ترتيب كدامند؟  »   3«و » 2«، » 1«رو، پرتوهاي   هبا توجه به شكل روب -29
1 (α  ،β  ،γ    
2 (α  ،γ  ،β  
3 (γ  ،β  ،α    
4 (γ  ،α  ،β  
  
  

  

  

  

  

  

  )كنيد مشاهده  8 و 7 ي صفحه(  كدام مطلب در مورد پرتوهاي ذكر شده درست است؟  - 30
  .استو كاتدي يكسان β)(جنس ذرات پرتوهاي بتا) 2  .ترند سبكβ)(ذرات پرتوي آلفا در مقايسه با ذرات پرتوي بتا) 1
  .داراي بار الكتريكي مثبت است γ)(پرتوي گاما) 4  .شود در ميدان الكتريكي به سمت قطب منفي منحرف مي β)(پرتوي بتا) 3

     )ب شكل كنيد مشاهده 8 ي صفحه(  به ترتيب كدامند؟  »  3« و »  2« ، »  1« رو،  پرتوهاي   با توجه به شكل روبه -31

1 (α  ،β  ،γ    
2 (β  ،α  ،γ  
3 (β  ،γ  ،α    
4 (α  ،γ  ،β  

  
  

  )1 شكل 6 ي صفحه(   .شود نسبت داده مي  ......... در اين مدل، جرم اتم به. است  .......رو، نمايان گر مدل اتمي  شكل روبه - 32
  هاي موجود در آن الكترون � رادرفورد) 1
  فضاي كروي ابرگونه با بار مثبت �رادرفورد ) 2
  فضاي كروي ابرگونه با بار مثبت �تامسون ) 3
  هاي موجود در آن الكترون � تامسون) 4

  
  

 » 3«پرتوي  »   2«پرتوي     »  1«پرتوي    
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)A(

)B(

)(2

)(3

)(1

   .  .......هاي آلفا  تر ذره در اين آزمايش، بيش. انجام گرفت .......رو توسط   آزمايش مربوط به شكل روبه -33

 )»كنيد فكر« و 2 شكل  9 ي صفحه (

  طالي  بدون انحراف از ورقه  -رادرفورد  )1
  .عبور كردند    
ي انـدكي از مسـير    بـا زاويـه    -رادرفورد ) 2

  .ي خود منحرف شدند اوليه
ي انــدكي از مســير  بــا زاويــه  -تامســون ) 3

  .ي خود منحرف شدند اوليه
ي طـال   بدون انحـراف از ورقه  -تامسـون ) 4

  .عبور كردند
 
 
  
   

  
  
 

هاي آلفـاي   از ذره .......ي پرتوهاي پرانرژي آلفا، مشاهده كرد كه تعداد بسيار  طال به وسيلهي نازكي از  رادرفورد در آزمايش مربوط به بمباران ورقه - 34

  )»كنيد فكر« 9 ي صفحه(  .   .......از مسـير خود منحرف شدند و نتيجه گيري كرد كه  o90اي بيش از تابيده شده با زاويه
  .اي بسيار كوچك با جرم زياد دارد اتم طال هسته  -اندكي ) 2  .با جرم زياد دارداي بسيار كوچك  اتم طال هسته  -زيادي ) 1
  .دهد تر حجم اتم را فضاي خالي تشكيل مي بيش �زيادي ) 4  .دهد تر حجم اتم را فضاي خالي تشكيل مي بيش �اندكي ) 3

هاي آلفـاي تابيـده شـده بـا      از ذره .......لفا، مشاهده كرد كه تعداد ي پرتوهاي پرانرژي آ ي نازكي از طال به وسيله رادرفورد در آزمايش بمباران ورقه -35

 )»كنيد فكر« 9 ي صفحه(   . .......كه گرفت نتيجه  و شوند ي اندكي از مسير اوليه منحرف مي زاويه

  .يك ميدان الكتريكي ضعيف در اتم وجود دارد �كمي ) 2  .يك ميدان الكتريكي قوي در اتم وجود دارد  -زيادي ) 1
  .اي كوچك با جرم زياد دارد اتم طال هسته �كمي ) 4  . دهد تر حجم اتم را فضاي خالي تشكيل مي بيش �زيادي ) 3

  )3 ي صفحه(    ..........كه با مطالب امروزي مطابقت  .........ي اتمي دالتون  مطابق نظريه -36
  .دارد �هاي يك عنصر جرم و خواص شيميايي يكسان دارند  اتم) 1
  .ندارد �هاست  ها در مولكول ي اتصال آن ها و تغيير در شيوه جايي اتم ش شيميايي شامل جابهيك واكن) 2
  .ندارد �ي آن يكسان است  هاي سازنده در يك مولكول از تركيب معين، همواره نوع و تعداد نسبي اتم) 3
  . دارد �هاي عناصر مختلف جرم و خواص شيميايي متفاوتي دارند  اتم) 4

  )8 و 5 و 4 هاي صفحه(  شود؟ تر منحرف مي در ميدان الكتريكي كم پرتو  پرتو يكسان و كدام جنس كدام دو -37

  پرتو كاتدي) د                  گاما                       ) ج                  بتا                      ) ب              آلفا                        ) الف
  ب  �ب و د ) 4  الف �ب و د ) 3  ب �الف و د  )2  ج �الف و ب ) 1
  

  )8 ي صفحه(  است؟ نادرستكدام مطلب با توجه به شكل زير  -38
  

  .انجام گرفت بررسي تابش مواد پرتوزا براي اين آزمايش توسط رادرفورد) 1
كاغذ عبور كـرده و جـذب    ي همان پرتويي است كه از ورقه) 1(پرتو ) 2

  .شود آلومينيم مي ي ورقه
قطب مثبت ميدان الكتريكي را تشكيل  Aبدون بار بوده و ) 2(تو پر) 3
  .دهد مي
، جـرم و قـدرت نفـوذ    )3(جنس پرتو كاتدي بوده و پرتو  هم) 1(پرتو ) 4

  .دارد) 1(تري نسبت به پرتو  بيش
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  ها ايزوتوپ، عدد اتمي، عدد جرميي زيراتمي، ها ذره)  ب

  
  

ر الكتريكي با  نماد  نام ذره
  نسبي

   جرم
 )amu (  

موقعيت در 
  اتم

تعداد آن با توجه به 
XAنماد

Z  
  كاشف

  گروهي از دانشمندان  Z  اطراف هسته  eo1−  1 -  0005/0  الكترون
p1  پروتون

  رادرفورد  Z  هسته  0073/1  +1  1
n1  نوترون

o 0  0087/1  هسته  ZA−  چادويك  
  
  

  تذكرات  تعريف و توضيح   واژه يا اصطالح

  تعداد پروتون در هسته  عدد اتمي
XA     وجه تمايز اصلي عنصرها

Z              عدد اتمي  

  و نوترون  تعداد پروتون مجموع  عدد جرمي
   XA

Z              عدد جرمي  

amu  12برابر -واحد جرم اتمي
    12جرم كربن  1

  

 atomic mass unit  ي كوتاه شده

، اما تعداد يكسانهاي يك عنصر كه تعداد پروتون  اتم  ايزوتوپ
XAمانند    ي دارندنوترون متفاوت

Z  وXA
Z
XAو ′

Z
′′  

هاي يك عنصر با توجه به  ميانگين جرم اتمي ايزوتوپ  جرم اتمي ميانگين
  ∑  ها در طبيعت درصد فراواني آن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  هايذره  
 زير اتمي 

  چند
  يا  واژه

  اصطالح
 مهم

  

   عدد جرمي هر ايزوتوپ×   هر ايزوتوپدرصد فراواني 
  

100 

 .آيند است، ايزوتوپ هاي آن عنصر به شمار مي متفاوتها  آن تعداد نوتروناما  يكسانند، تعداد پروتونك عنصر كه از نظر هاي ي اتم -
 خواص شيميايي - تعداد پروتون و الكترون -عدد اتمي: يكسانندهاي ايزوتوپ  مواردي كه اتم -

  برخي خواص فيزيكي وابسته به جرم -تعداد نوترون -عدد جرمي: متفاوتندهاي ايزوتوپ  مواردي كه اتم -

H1:عنصر هيدروژن داراي سه ايزوتوپ است -
D2 ،) پروتيم( 1

  .كه ناپايدار است) تريتيم( T31 ،)دوتريم( 1

-OD2 تر از معروف است و چگالي آن، بيش آب سنگينبهOH2 است، به طوري كه يخOD2  در آب معمولي)OH(  . رود فرو مي 2

ها ايزوتوپ

 موزلي توسط  Xي پرتوي حاصل از آندهاي فلزي مختلف در دستگاه توليدكننده Xگيري فركانس پرتوي اندازه  - 1

  تعيين عدد اتمي با تقسيم بار هسته بر مقدار بار پروتون توسط رادرفورد  - 2

  و رادرفورد عدد اتمي هر عنصر توسط موزلي »فرد بودن  منحصر به« مشخص شدن   - 3
ادرفورد بود كه با تجزيه و شود، اگرچه اين ر امروزه از موزلي به عنوان كاشف پروتون ياد مي: 92ي كتاب درسي چاپ  تقريباً عين جمله :تذكر

  .هاي تجربي موزلي، به وجود پروتون پي برد تحليل داده

سير كشف 
 عدد اتمي

 درسيكتاب   14تا  11ات مباحث صفح
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  )85  رياضي سراسري(  م مطلب درست است؟كدا -39
    . زيراتمي شناخته شده است ي ذرهپروتون، نخستين ) 1
  . مهمي پي برد و آن را پرتوزايي ناميد ي پديدههانري بكرل، به طور تصادفي به ) 2
  .گيري بر جرم آن اتم ندارد ها تأثير چشم الكترون داشته باشد، جرم آن 100حتي اگر اتمي ) 3
  . هاي ناشي از مواد پرتوزا را توجيه كند فورد به كمك مدل اتمي تامسون توانست تابشرادر) 4

  )63 تجربي سراسري(  :  هاي ايزوتوپ عبارتند از اتم -40
  .ها برابر نباشد آن ي هستههاي  هايي كه تعداد پروتون اتم) 2  .ها برابر باشد هاي چند عنصر، كه عدد جرمي آن اتم) 1
  .هاي يك عنصر، كه عدد جرمي متفاوتي دارند اتم) 4  .ها برابر باشد آن ي هستههاي  نوترونهايي كه تعداد  اتم) 3

تشكيل  Cl35 درصد كلر طبيعي را ايزوتوپ  .......توان دريافت كه  دهد، مي هاي كلر را در كلر طبيعي نشان مي براساس شكل زير كه توزيع نسبي اتم -41
  )85 تجربي سراسري(   .پايدارتر است .......واحد جرم اتمي است و ايزوتوپ  .......ين كلر برابر با جرم اتمي ميانگ دهد مي

1  (80503535 −− /Cl      

2 (75503535 −− /Cl   

3 (204853537 −− /Cl       

4 (254853537 −− /Cl   

 )85 صبح يرياض آزاد(  شود؟ ، چند نوع مولكول آب حاصل مي) H21و H11(هاي  هيدروژن  با ايزوتوپ)  O178و O168(از تركيب دو ايزوتوپ اكسيژن  -42

1 (4  2 (8  3 (6  4 (5  
  )66 معلم تربيت(  دارد، جرم اتمي متوسط آهن چند است؟ وجود Fe5526چهار اتم  Fe5926در طبيعت به ازاي هر اتم  - 43

1 (56  2 (36  3 (8/55  4 (2/58  
درصد باشد، جرم اتمـي متوسـط نقـره،     52تر آن برابر با  اگر فراواني ايزوتوپ سبك. است 9/108و  9/106هاي اتمي  نقره داراي دو ايزوتوپ با جرم -44

  )84  رياضي سراسري(  كدام است؟
1 (84/107  2 (86/107  3 (88/107  4 (89/107  

  )86 عصر رياضي آزاد(  ؟اند به ترتيب كدام A11248ها در عنصر نوترون - ها الكترون -ها تعداد پروتون -45
  نوترون 64 -الكترون 48 -پروتون 48) 2  نوترون 48 -الكترون 64 -پروتون 48 )1
  نوترون 80 -الكترون 64 -پروتون 48) 4  نوترون 112 -الكترون 48 -پروتون 64) 3

هـاي   .......و چـون شـمار    .......هاي يك عنصر، جـرم برابـر    مدل اتمي دالتون، همه اتم .......توان دريافت كه  سنج جرمي، مي با استفاده از دستگاه طيف -46

  )87 رياضي سراسري(   .  باشد .......ها  هاي آن .......است، پس بايد شمار  يكسانهاي هر عنصر  اتم
  برابر �پروتون  �نوترون  �دارند  �مطابق   )2  برابر  �نوترون  �ها  پروتون �دارند  �طابق م )1
  نابرابر  �نوترون  �پروتون  �ندارند  �برخالف ) 4  نابرابر  �پروتون  �نوترون  �ندارند  �برخالف ) 3

  )87و خارج از كشور تجربي  83 رياضي سراسري(  كدام مطلب درست است؟ -47
  .هاي بتا بمباران كرد ي نازكي از طال را با ذره در آزمايش خود، ورقه رادرفورد )1
  .ي شناسايي آن است هر فلز، طيف نشري خاص خود را دارد كه مانند اثر انگشت، وسيله)  2
  .گويند هاي هر اتم را  عدد جرمي آن مي هاي هر اتم را عدد اتمي و شمار نوترون شمار پروتون) 3
  .اند اي با بار الكتريكي منفي پراكنده ها در فضاي كروي ابرگونه كه الكترون تامسون معتقد بود) 4
  
  
  

داخل و خارج كشور كنكورهاي سراسري 
  آزاددانشگاهو منتخب
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  )87 تجربي كشور خارج سراسري(  است؟ نادرستكدام مطلب  -48
  .ي اتم را كشف كردند ي سازنده ، دومين ذره1919موزلي و همكارانش در  )1
  .تر است برابر جرم الكترون و اندكي از جرم نوترون كم 1837جرم پروتون، ) 2
  .گويي كرد سال قبل از كشف نوترون، وجود آن را در اتم پيش 12رادرفورد، ) 3
  .يابد ها افزايش مي عنصرها، با افزايش جرم اتم Xموزلي نشان داد كه فركانس پرتوهاي) 4

 هـا بايـد   هـاي آن  .......... و در نتيجه، شمار ...........يك عنصر، برابرهاي  سنج جرمي، نشان داده است كه جرم همه اتم گيري با دستگاه طيف چون اندازه -49
 )87 رياضي كشور خارج سراسري(  .دارد .............در واقع،  .............هاي ايزوتوپ مطرح شد كه با مدل اتمي جا موضوع اتم باشد، از آن .........

     مطابقت -تامسون -برابر -نوترون -است) 2  مطابقت -رادرفورد -برابر -پروتون -است) 1
  مغايرت -دالتون -نابرابر -نوترون -نيست) 4  مغايرت -رادرفورد -برابران -پروتون -نيست) 3

 )86 تجربي كشور خارج سراسري(  است؟  نادرستكدام مطلب  -50

  .گيري شد نسبت بار به جرم الكترون توسط تامسون اندازه  )1
  .گيري شد ، اندازه كانبار الكترون، توسط رابرت ميلي) 2
  .هاي پرتوزا، خود شامل سه نوع تابش متمايزند ارنست رادرفورد، نشان داد كه تابش) 3
  .ي اتم و عدد اتمي عنصرها را تعيين كند جيمز چادويك، توانست مقدار بار هسته) 4

  )88 رياضي سراسري(     .ر الكتروني اتم را كشف كردندساختا ......ي اتم و  را در هسته ...... عدد اتمي، چادويك وجود ......نخستين بار،  -51
  بور  -پروتون  �رادرفورد ) 4   رادرفورد �پروتون  �موزلي ) 3  بور -نوترون  �رادرفورد   )2   رادرفورد �نوترون  �موزلي  )1

پايدارتر است و جرم  .......بيشتر و  ......ني ايزوتوپ توان دريافت كه فراوا دهد، مي هاي بور را در بور طبيعي نشان مي رو، كه اتم با توجه به شكل روبه -52
 )85 تجربي كشور خارج سراسري(   .است ....... amuاتمي ميانگين بور برابر با

1 (BB/ 115105810 −−   

2 (BB/ 115115810 −−     

3 (BB/ 115115910 −−    

4 (BB/ 105105910 −−   
  )88 صبح رياضي آزاد(    احد جرم اتمي در شيمي امروزي چيست؟و -53

  .است 16يك شانزدهم جرم اتمي اكسيژن  )2    .باشد جرم اتمي هيدروژن مي )1
  . است 12يك دوازدهم جرم اتمي كربن ) 4  .باشد ي يك نوترون مي جرمي به اندازه) 3

  )88 عصر رياضي آزاد(    د دارد جرم اتمي متوسط نئون كدام است؟وجو 20درصد نئون  90و  22درصد نئون  10در نئون طبيعي حدود  -54
1( 20  2( 21   3 (2/20  4 (8/21  

  )88  صبح پزشكي آزاد(  قدر است؟ جرم اتمي متوسط كلر چه. باشد درصد مي 25و  75ترتيب با فراواني  به Cl3717و  Cl3517عنصر كلر داراي دو ايزوتوپ  -55
1 (36  2 (34  3 (5/36  4 (5/35         

     .نوع پرتو متفاوت تشكيل شده است ...........پرتوزا، از ي حاصل از ها را در اتم كشف كرد و روشن ساخت كه تابش ............ وجود ..........نخستين بار - 56

 )88  رياضي كشور خارج سراسري(       
  سه -هسته -رادرفورد) 4  دو -نوترون -رادرفورد) 3  سه -هسته -موزلي) 2  دو -نوترون -موزلي) 1

)وClCl(با توجه به دو ايزوتوپ كلر - 57 35
17

37
  )89  صبح پزشكي آزاد(  در گاز كلر طبيعي چند نوع مولكول كلر وجود دارد؟ 17

  يك) 4  دو) 3  چهار) 2  سه) 1
 )89 تجربي كشور خارج سراسري(  كدام مطلب درست است؟ - 58

  . گويند ي هر اتم را، عدد جرمي آن مي اي هستهه شمار پروتون) 1
  .تر است برابر جرم الكترون و اندكي از جرم پروتون كم 1837جرم نوترون ) 2
  . يابد ها كاهش مي عنصرها با افزايش جرم اتمي آن Xموزلي نشان داد كه طول موج پرتوهاي ) 3
  . ي اتم كشف كردند را در هسته) پروتون( ي اتم ي سازنده ، دومين ذره1911رادرفورد و همكارانش در ) 4

2000اگر جرم الكترون با تقريب برابر  -59
Azها در اتم  هاي پروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم الكترون جرم هر يك از ذره 1

z
، به جرم ايـن اتـم   2

  )89 تجربي سراسري(  تر  است؟ به كدام كسر نزديك

1 (1000
1  2 (2000

1  3 (4000
1  4 (5000

1  
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آن را پيدا كند عدد جرمـي   Ar18هاست، اگر اين اتم با گرفتن دو الكترون ساختار الكتروني ها دو برابر تعداد الكترون در يك اتم فرضي تعداد نوترون -60
  )90 غيرپزشكي آزاد(  ؟كدام است

1 (32  2 (54   3 (48   4 (24  
  )90سراسري خارج كشور تجربي (  است؟ نادرستكدام مطلب  - 61

  .هاي يك عنصر مشابه يكديگرند ي اتم دالتون بر اين باور بود كه همه) 1
  .هاي آن بستگي دارد بر اساس مدل اتمي تامسون، جرم اتم به شمار الكترون) 2
  .دهد تر حجم اتم را فضاي خالي تشكيل مي هاي رادرفورد، بيش گيري نتيجهبراساس ) 3
  .يابد ها كاهش مي عنصرها با افزايش جرم اتمي آن Xموزلي نشان داد كه فركانس پرتوهاي ) 4

  )91 رياضي سراسري(  است؟  نادرستمطلب  كدام -62
  . دتامسون ضمن مطالعه روي پرتوهاي كاتدي، پديده پرتوزايي را كشف كر) 1
  . پديده اي كه ماري كوري آن را پرتوزايي ناميد، نخستين بار توسط هانري بكرل مشاهده شد) 2
و جرم آن حدود -1بار الكترون در مقياس نسبي برابر ) 3

2000
  . تون استوجرم پر 1

  . ان توانست بار الكترون را اندازه بگيردپس از موفقيت تامسون در اندازه گيري نسبت بار به جرم الكترون، رابرت ميليك) 4
 هـا را   عددهاي درسـتي بـه دسـت آورد و آن   ، ..........ها بر بار الكتريكي  ي بار مثبت هسته اتم عنصرها و تقسيم آن با محاسبه ..........دانشمندي به نام  -63

  )92 رياضي سراسري(  .عنصرها ناميدند  .........
  عدد اتمي �پروتون  �رادرفورد ) 2    يعدد اتم �الكترون  �موزلي ) 1
  بار نسبي هسته �الكترون  �موزلي ) 4  بار نسبي هسته �پروتون  �رادرفورد ) 3

  )90سراسري خارج كشور رياضي (  است؟ نادرستمطلب  كدام -64
  .تر است جرم نوترون اندكي از جرم پروتون بيش) 2  .گيري شد بار الكترون توسط ميليكان اندازه) 1
  .وجود سه جزء متمايز در تابش مواد پرتوزا، توسط رادرفورد كشف شد) 4  .ها برابر است ها و پروتون شمار نوترون Fe5626 در اتم) 3

  )92 تجربي كشور خارج سراسري(  ي اتمي دالتون را زير سؤال برد؟ ي ايزوتوپي، كدام بخش از نظريه كشف پديده - 65
  .ديگرند انند يكها يك عنصر م ي اتم همه) 1
  .روند آيند و نه از بين مي هاي عنصرها، نه به وجود مي اتم) 2
  .اند نشدني به نام اتم ساخته شده هاي تجزيه مواد از ذره) 3
  .آورند ها را به وجود مي شوند و مولكول هاي عنصرهاي مختلف به هم متصل مي اتم) 4

1836با جرم اتمي ميانگين X18عنصر - 66 −mol.g/18و ديگـري  % 20نـوترون و فراوانـي    20ها داراي  ، داراي سه ايزوتوپ طبيعي است كه يكي از آن 
  .)در نظر بگيريد amu1جرم پروتون و نوترون را يكسان و برابر (هاي ايزوتوپ ديگر كدام است؟  شمار نوترون. است% 70نوترون با فراواني 

  )90سراسري خارج كشور تجربي (  24) 4  23) 3  22) 2  21) 1
در نظر گرفتـه شـود، جـرم     amu/000540برابر جرم الكترون و جرم الكترون برابر 1850برابر جرم الكترون، جرم نوترون  1840اگر جرم پروتون  -67

)g/amu(تقريبي يك اتم تريتيم برابر چند گرم خواهد بود؟  24106611   )93سراسري رياضي (  =×−

1 (2410964 −×/  2 (24101129 −×/  3 (2210344 −×/  4 (22108159 −×/  
  

  
  

  

  

 )12 ي صفحه 84 -85 كانون(  .شود تبديل مي .........يك پروتون اضافه شود، به  Na2311اگر به هر اتم -68

1 (Na23
12  2 (+Mg24

12  3 (Mg24
12  4 (+Na23

12 

 )صفحه باالي ي حاشيه 11 ي صفحه(                                                  .  شود مينوكلئون گفته  .......به  - 69

  پروتون يا نوترون )4  ي منفيها يون) 3  ي مثبتها يون) 2  پروتون و الكترون) 1
 )91-92 چاپ 2 شيمي 13 و 12 ي صفحه(    كدام گزينه درست است؟ -70

      .كند يد مقدار زيادي از يد موجود در مواد غذايي را در خود جمع ميئي تيرو غده) 1
   .شود يد ميئي تيرو استفاده از نمك يددار موجب آسيب ديدن غده)  2
       .شناخته شده، وجود دارد ي عنصرهاي ي ايزوتوپ در مورد همه پديده) 3
−e1نماد الكترون و نوترون به ترتيب به صورت ) 4

o وno1 شود نوشته مي.  

  )مكمل(هاي تأليفي  تست




