
  )5130كد (هاي پرتكرار شيمي دهم  سؤال                                  كانون فرهنگي آموزش                   
  

ل 
فص

1  

8

  
  

  

  عنصرها چگونه پديد آمدند؟) آ
  

  ها سيارهي  عنصرهاي سازنده -1
ي  هـاي سـازنده   گويد، از اين كه جهان هستي چگونه پديد آمده است؟ ذره هاي كهن مي رسد از گذشته نوري كه از ستارگان پرفروغ به ما مي 

  ؟اند وجود آمده جهان هستي طي چه فرايندي و چگونه به
  .هاي باال هستند ده، در تالش براي يافتن پاسخ پرسشكنش نور با ما چنين بر هم ي خواص و رفتار ماده، هم ها با مطالعه دان شيمي 
تواند به چگونه پديد  هايي كه از طريق وحي به او رسيده است مي انسان فقط با مراجعه به چارچوب اعتقادي و بينش خويش و به كمك آموخته 

   .آگاه شود ،آمدن هستي
هاي مشتري، زحـل، اورانـوس و نپتـون،     وريت يافتند با گذر از كنار سيارهمأم )خورشيدي 1356(م  1977در سال  2و  1دو فضاپيماي وويجر  

  .ها را تهيه و به زمين بفرستند ي فيزيكي و شيميايي آن شناسنامه
  .مواد وجود دارداين ها و تركيب درصد  ي آن هاي شيميايي در هواكره چون نوع عنصرهاي سازنده، تركيب ها، اطالعاتي هم در اين شناسنامه 
مـثالً بـا بررسـي نـوع و مقـدار      . كنـد  مـي  وجود آمدن عنصرها، كمك فراوانـي  دانستن چگونه به بهي خورشيدي  ويژه سامانه ن بهكيهاي  مطالعه 

تـوان بـه درك بهتـري از چگـونگي      مـي  ،ي خورشيد ي آن با عنصرهاي سازنده ي خورشيدي و مقايسه هاي سامانه ي برخي سياره عنصرهاي سازنده
  .ها دست يافتتشكيل عنصر

هـاي گونـاگون در    ها وجود مولكول دان اختر شيمي. دنشو اي يافت مي پردازد كه در فضاهاي بين ستاره هايي مي ي مولكول اختر شيمي، به مطالعه 
  !اند هاي بسيار دور را اثبات كرده مكان

)C(شده در جهان  سردترين مكان شناخته  272سال نوري از زمين است 5000ي  ر فاصله، سحابي بوم رنگ د.  
  .باشد ي درصد عنصرهاي سازنده مي دهنده نشان: تركيب درصد 
   مشتري و زمين ي تركيب درصد دو سياره 

  Al و آلومينيم Ca، كلسيم S ، گوگردNi، نيكل Mg منيزيم ، Si سيليسيم ، Oاكسيژن  ، Feآهن : تركيب درصد عنصرها در زمين به ترتيب فراواني
و  Ar، آرگـون  S، گوگرد N، نيتروژن O ، اكسيژنC، كربن He، هليم  H هيدروژن :به ترتيب فراواني) ژوپيتر(تركيب درصد عنصرها در مشتري 

  Neنئون 

   .، عنصرهاي مشترك زمين و مشتري هستند Sو گوگرد  Oدو عنصر اكسيژن  *
  .)اي سنگي است اي گازي و زمين سياره مشتري سياره( .جنس سنگ هستند ي خورشيدي از جنس گاز و برخي از هاي سامانه برخي سياره *
  شتيننيي ا ي مهبانگ و رابطه نظريه -2

  .با آزاد شدن انرژي بسيار زياد در انفجاري مهيب به نام مهبانگ، همراه بوده است ،برخي دانشمندان اعتقاد دارند كه سرآغاز كيهان 
  .هاي زيراتمي مانند الكترون، نوترون و پروتون، عنصرهاي هيدروژن و هليم، ايجاد شدند مهبانگ، پس از پيدايش ذره اثردر  
  .هاي گازي به نام سحابي، با گذشت زمان و كاهش دما و متراكم شدن تدريجي گازهاي هيدروژن و هليم، تشكيل شدند مجموعه 
  )بي عقامانند سحاب. (اند ها شده شانها و كهك ها موجب پيدايش ستاره سحابي 
  .مرگ ستاره با يك انفجار بزرگ همراه است. ميرند كنند و باالخره مي ها متولد شده، رشد مي ستاره 
تر  تر، عنصرهاي سنگين ها از عنصرهاي سبك رخ داده و در آن اي هاي هسته واكنش، ها همانند خورشيد، در دماهاي بسيار باال و ويژه درون ستاره 

  .آيد پديد مي
ي توليد  شوند و به همين دليل ستارگان را كارخانه ها در سرتاسر گيتي پراكنده مي هاي سنگين درون آن ها و انفجارشان، اتم اه با مرگ ستارههمر 

  .دانند عنصرها، مي
  

2mcE: را ارائه كرد رو روبهي  اي، رابطه هاي هسته ي انرژي توليد شده در انجام واكنش شتين براي محاسبهنيا    
)انرژي آزاد شده بر حسب ژول: Eي باال،  در رابطه J kg .m .s ) 2 21 (سرعت نور: c جرم ماده بر حسب كيلوگرم و: mو  1

s

m
( 8103است.  

شـود كـه معـادل    گرم ماده بـه انـرژي تبـديل مـي     He ،0024/0به هليم Hدهد در تبديل هيدروژن هاي تجربي نشان مي داده  4216 10 
  .كيلوژول انرژي است

 5تا  1هاي  صفحه

 ليمه هيدروژن
عنصرهاي سبك مانند 

 ...ليتيم، كربن و 

تر مانند  عنصرهاي سنگين
 ...آهن، طال و 
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  مرجع   

  . بنويسيددليلنادرستبراي مورددرستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد و.1
  .هاي زيراتمي، هليم بود نخستين عنصر پس از پديد آمدن ذره) مهبانگ(در سرآغاز كيهان ) آ

  

  .هاي خورشيدي مانند زمين از جنس سنگ هستند تمام سياره) ب
  

هـا از عنصـرهاي دهـد كـه در آن   اي رخ مـي  هاي هسته ها در دماهاي بسيار باال و ويژه، واكنش درون ستاره) پ
  .آيد تر پديد مي تر، عنصرهاي سبك سنگين

  

  .شود تر بهتر فراهم مي باشد، شرايط تشكيل عنصرهاي سنگين تر بيشيك ستاره  يهرچه دما) ت
)4و  3هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

   8تهران ـ هماهنگ منطقه 
  مشهد ـ سعدي 
  تهران ـ رضوان 
 يزد ـ كيخسروي

   تكرار 8

 .ي زير را كامل كنيدهانادرست، عبارت ي با حذف واژه.2
  .پردازد اي مي بين ستاره) هاي مولكول/ هاي اتم(اخترشيمي به مطالعه، ) آ
هايي از اين قبيـل است و يافته) متفاوت/ يكسان(نوع و ميزان فراواني عنصرها در دو سياره مشتري و زمين ) ب

  .در جهان هستي توزيع شدند) همگون/ ناهمگون(صورت  دهد كه عنصرها به نشان مي
توليد) و هليمهيدروژن / هيدروژن و نيتروژن(گازهاي  ،دما) افزايش/ كاهش(در مهبانگ با گذشت زمان و ) پ

  .گرديدايجاد ) ستاره/ سحابي(شده متراكم شدند و مجموعه گازي به نام 
)4و  3هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  تهران ـ ممتاز حنان
 اي بامداد پارسي چند رسانهـ  تهران

  تكرار 9

 .جاهاي خالي را با عبارت مناسب پر كنيد.3
  .ترين عنصر است فراوان ...........رين عنصر و در سياره زمين ت فراوان ...........در سياره مشتري ) آ
  .كند كه چه عنصرهايي در آن ساخته شده است مشخص مي يك ستاره ...........و  ...........) ب
  .وجود آمده است سحابي به ...........و  ...........از متراكم شدن گازهاي ) پ

)4و  3هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  )ص(محمد  فارس ـ آل
 سرپل ذهاب ـ هماهنگ 

  تكرار 17

 .به سؤال زير پاسخ كوتاه دهيد.4
  گذاشتند، چه نام داشتند؟هاي زيراتمي پا به عرصه جهان  كه پس از پديد آمدن ذره ييهانخستين عنصر

)4ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 تهران ـ روشنگران 

  تكرار 5

د مربوط است، نام دانشمند مورد نظر را از بين موارد پيشنهادي انتخاب و در مقابـلزير به كدام دانشمن  نوآوري.5
  . جمله بنويسيد

  اينشتين - زكرياي رازي -مندليف
   .دست آورد ي مقدار انرژي حاصل از تبديل جرم به انرژي را به رابطه

)4ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 تبريز ـ ماندگار فردوسي 

  تكرار 4

ايـن. شـود آيد و مقدار بسيار زيادي انرژي آزاد مـي اي چهار پروتون، يك هسته هليم پديد مي نش هستهاز واك.6
گرم ماده به انرژي تبديل شود، چنـد 031/0اگر بر اثر اين واكنش . دهد واكنشي است كه در خورشيد رخ مي

83شود؟ كيلوژول انرژي آزاد مي 10 m
(c )

s
   

)5و  4هاي  بط با صفحهكتاب درسي، مرت(

 تهران ـ نمونه دولتي نظام مافي 

  تكرار  6

E)2ي اينشتين  با توجه به رابطه.7 mc )حساب كنيد ، .m
(c )

s
  83 10  

  شود؟ گرم ماده، چند ژول انرژي آزاد مي 002/0اي  از واكنش هسته) آ
ژول انرژي الزم باشد، اين مقدار انرژي چند گرم آلياژ را  180، اگر براي ذوب شدن يك گرم از يك آلياژ) ب

  ذوب خواهد كرد؟
)5و  4هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 پريدخت رئيسيشهركرد ـ 

  تكرار 5
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 انرژي آزاد خواهد kJچند،گرم از يك عنصر به انرژي تبديل شود0045/0اي  اگر در يك واكنش هسته.8

mشد؟ 
(c )

s
  83 10  

)5و  4هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 مشهد ـ سعدي

  تكرار 6

 :ژول انرژي الزم باشد 350گرم هيدروژن به هليم تبديل شود و براي ذوب شدن يك گرم از يك فلز  2000اگر.9
mشود؟ چند ژول و چند كيلوژول انرژي آزاد مي) آ

(c )
s

  83 10  
  تواند ذوب كند؟ چند گرم فلز را ميتقريباً انرژي آزاد شده ) ب

)5و  4هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 كرمانشاه ـ فاطميه 

  تكرار 2

كيلوگرم باشـد، مقـدار انـرژي 6105اگر تغيير جرم ناشي از تبديل هيدروژن به هليم در سطح خورشيد،) آ.10
mاست؟  آزاد شده چند ژول

(c )
s

  83 10   

ژول A ،450بـراي تبخيـر يـك گـرم مـاده     (تواند تبخير كند؟  را مي Aاين مقدار انرژي چند گرم ماده) ب
  .)انرژي الزم است

)5و  4هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 قزوين ـ فرهنگ و آموزش

  تكرار 7

41063ها به ميزان دهنده اي جرم واكنش گر در يك واكنش هستها.11 / تر باشد ها بيش گرم از جرم فراورده: 
c)شود؟  در اين فرايند چند كيلوژول انرژي آزاد مي) آ m.s , J kg.m .s )   8 1 2 23 10 1 1  
ژول 247مقـدار   براي ذوب شدن يك گـرم آهـن،  (اين مقدار انرژي چند گرم آهن را ذوب خواهد كرد؟ ) ب

  .)انرژي الزم است
)4ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 سنندج ـ هيأت امنايي استاد حمدي

  تكرار 4

 .با استفاده از كسرهاي تبديل محاسبات زير را انجام دهيد.12

  كند؟ رژي توليد ميژول ان، در يك سال خورشيد چند كيلوژول انرژي توليد كند 2110اگر خورشيد روزانه ) آ
شود اين مقدار انرژي چند گرم آب را  گرم ماده به انرژي تبديل مي 01/0اي  در يك واكنش هسته) ب
m .)ژول انرژي براي تبخير نياز دارد 90هر گرم آب به (تواند تبخير كند؟  مي

(c )
s

  83 10  
)5و  4هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 ان تهران ـ روشنگر

 تكرار 6

  

  .است توليد شدهگرم فراورده497گرم هيدروژن500جوشي انفجاري از در يك واكنش هم.13
m انرژي آزاد شده در اين فرايند چند كيلوژول است؟) آ

(c )
s

  83 10  
هر كيلوگرم(ي جوش آن رساند؟ توان به دما را مي C20چند كيلوگرم آبتقريباً با اين اندازه انرژي ) ب

  .)ژول گرما نياز دارد 4200آب براي يك درجه گرم شدن به 
)5و  4هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 تهران ـ كيمياي سعادت 

  تكرار  7

بخير محاسبه كنيد براي ت.انرژي الزم استkJ40در صورتي كه بدانيم براي تبخير هر كيلوگرم آب جوش.14
mتن آب جوش چند گرم ماده بايد به انرژي تبديل شود؟  18

(c )
s

  83 10  
)5و  4هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 يزد ـ تيزهوشان فرزانگان

  رتكرا 5

ز واكـنشكيلوژول انرژي مصرف شـده و ا C75،315ياگر براي افزايش دماي يك كيلوگرم آب به اندازه.15
مقـدار انـرژي قـادر اسـت دمـاي چنـداين گرم ماده به انرژي تبديل شود،  ميلي H21 ،8/18و  H11اي هسته

mباال ببرد؟ C75كيلوگرم آب را 
(c )

s
  83 10  

)5و  4هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 يل ـ تيزهوشان شهيد بهشتياردب

  تكرار 3
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 عدد جرمي
 عدد اتمي

  
  
  

   هاي يك عنصر پايدارند؟ ي اتم آيا همه) ب
  ها اتمي، ايزوتوپريهاي ز ذره -1

  . گويند هاي زير اتمي ذرهها  دانيم اتم از الكترون، پروتون و نوترون تشكيل شده است كه به آن مي 
هـا و   بـه مجمـوع تعـداد پروتـون    . نـد ده نمايش مي Zگويند و آن را با نماد  عدد اتمي ،د داردي هر اتم وجو هايي كه در هسته به تعداد پروتون 

  .شود داده ميبه صورت زير نمايش  E نماد عنصر فرضي .ندده نمايش مي Aگويند و آن را با نماد عدد جرمي هاي هر اتم  نوترون
EA                          .به معناي عنصر است Elementي ، حرف اول واژهEنماد  *

Z

    

  .ها برابر است ها با تعداد پروتون تعداد الكترون ،در هر اتم خنثي *
H1به جز در اتم ها تعداد نوترون *

  . است ها تر از تعداد پروتون همواره برابر يا بزرگ 1

شـمار  هـا،   به بيان ديگر در ايزوتـوپ . متفاوت هستند (A)عدد جرمييكسان و  (Z)عدد اتمييك عنصر داراي  )هاي مكان هم(هاي  زوتوپاي 
  .متفاوت است ها نوترون

   :شود  زير استفاده مي ي رابطههاي يك عنصر از  ايزوتوپ فراواني براي پيدا كردن درصد 

   100 ايزوتوپ فراواني درصد  

  .متفاوت است) مانند چگالي(ها  خواص فيزيكي وابسته به جرم آنبرخي ها يكسان است ولي  شيميايي ايزوتوپخواص  *
  . هاي اختصاصي دارند و نام نماد ،هاي اتم هيدروژن ايزوتوپ 

  .ا ساختگي استه تاي آن 4ايزوتوپ دارد كه  7هيدروژن  *
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  پروتيم              دوتريم                 تريتيم        
  .آن وابسته است )Z(هاي يك عنصر به عدد اتمي خواص شيميايي اتم 
  .دهد كه ايزوتوپ ياد شده تا چه اندازه پايدار است هر ايزوتوپ نشان مي نيم عمر  
  . كنند آزاد مي هاي پر انرژي مقدار زيادي انرژي و ذرهشوند و  هاي ناپايدار ماندگار نيستند و با گذشت زمان متالشي مي هاي ايزوتوپ هسته 

  ) راديو ايزوتوپ( .ناپايدار و پرتوزا است عنصرآن  ،باشدتر  يا بيشها  برابر تعداد پروتون 5/1 ها تعداد نوترون طور كلي هرگاه به *
  . هاست تشخيص بيماري ها ايزوتوپ يكي از كاربردهاي راديو 
استفاده  در توليد انرژي الكتريكيو  هاي اتمي سوخت در نيروگاه، به عنوان پزشكي تشخيص بيماري در چون هاي پرتوزا در مواردي هم از ايزوتوپ 
  . شود مي

 اورانيوم 

  )U235ايزوتوپ(. شود كتور اتمي استفاده ميااي آن به عنوان سوخت ره ترين فلز پرتوزاست و يكي از ايزوتوپ شناخته شده) 1
  . درصد است 7/0تر از  فراواني اين ايزوتوپ در مخلوط طبيعي كم) 2
    . افزايش دهند فراواني اين ايزوتوپ را سازي ايزوتوپي غنياي ايران موفق شدند با كمك فرآيند  دانشمندان هسته) 3
  . اي است سوخت هستهتوليد ي  سازي ايزوتوپي يكي از مراحل مهم چرخه يند غنيفرآ) 4

  ها تكنسيم نخستين عنصر ساخت بشر و كاربرد راديوايزوتوپ -2
  . عنصر ساختگي است 26عنصر طبيعي و  92 عنصر شناخته شده 118از  

Tc(99(نخستين عنصر ساختگي، تكنسيم 
ي تيروئيـد   اين عنصر براي تصـويربرداري غـده  . اي ساخته شد هسته) راكتور(گاه است كه در واكنش 43

ي تيروئيد هنگام جذب يديد، اين يـون را نيـز جـذب     و غده ي مشابهي دارد شود زيرا يون يديد با يوني كه داراي تكنسيم است، اندازه استفاده مي
  .كند مي

  تعداد اتم يك ايزوتوپ
 ها تعداد كل اتم

 9تا  5هاي  صفحه
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 Tc99
  .وپ در تصويربرداري پزشكي كاربردويژه داردبه عنوان راديوايزوت 43

  .داري كرد توان مقادير زيادي از آن را تهيه و براي مدت طوالني نگه زمان ماندگاري تكنسيم كم است و نمي 

  .هاي آن است افزايش درصد فراواني يك ايزوتوپ در مخلوط ايزوتوپ: سازي ايزوتوپي غني 

  .باشد سماند راكتورهاي اتمي كه هنوز داراي خاصيت پرتوزايي خطرناك است، مياي، پ هاي صنايع هسته يكي از چالش 

  .)هاي آهن وجود دارد در ساختار هموگلوبين خون، يون. (يك راديوايزوتوپ براي تصويربرداري از دستگاه گردش خون است Fe59اتم  

  .شود هاي سرطاني كه رشد غيرعادي و سريع دارند، استفاده مي يي تودهبراي شناسا) حاوي اتم پرتوزا(دار  از گلوكز نشان 
  

  

  

  

  

  مرجع   

  .ت نادرست را بنويسيداعبارشكل درستدرستي و نادرستي هر يك از جمالت زير را مشخص كرده و.16
  .پسماند حاصل از راكتورهاي اتمي خاصيت پرتوزايي نداشته و خطرناك نيست) آ
  .پردازد هاي سرطاني مي عنوان راديو دارو به بررسي وجود توده ا، بهگلوكز حاوي اتم پرتوز) ب
هاي  سازي ايزوتوپي در مخلوط ايزوتوپ را در فرايند غني U23892اي ايران موفق شدند مقدار دانشمندان هسته) پ

  .اورانيوم افزايش دهند
  .اي از مزاياي آن است دفع پسماند راكتورهاي هسته) ت

22412در يون  )ث A است 2، تفاوت تعداد الكترون و نوترون برابر.  
)9و  8، 5هاي كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  كرمانشاه ـ علوم پزشكي
  ساري ـ فردوس 

  1كرج ـ تيزهوشان فرزانگان 
 تهران ـ رضوان 

 تكرار  5

  

 ) .بعضي كلمات اضافي هستند. (در كامل كنيدي مناسب از درون كاهاي زير را با واژه هر يك از عبارت.17
  عدد اتمي  -تر بيش -عدد جرمي -تر كم

  .متفاوت هستند ...........هاي يك عنصر داراي  ايزوتوپ) آ
 .است ...........تر باشد، پايداري و ماندگاري آن ايزوتوپ در طبيعت  عمر ايزوتوپ عنصري كم هر چه نيم) ب

)6و  5هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 تبريز ـ صدراي نور 

  تكرار 10

 .هاي زير را كامل كنيدهاي نادرست، عبارت با حذف واژه.18
  .است) اورانيوم/ تكنسيم(ترين فلز پرتوزا  شده شناخته) آ
Tc99( راديوايزوتوپ) ب

43 /Fe59
  .رود ميكار  در تصويربرداري از دستگاه گردش خون به )26

  .مشابه دارند) شيميايي/ فيزيكي(هاي يك عنصر خواص  ايزوتوپ) پ
  )ندارند/ دارند.(...........هاي سازنده، جرم يكساني  اغلب در يك نمونه طبيعي از عنصري معين، اتم) ت
هاي موابسته است، از اين رو خواص شيميايي ات) عدد اتمي/ عدد جرمي(ر به هاي هر عنص خواص شيميايي اتم) ث

  .است) يكسان/ متفاوت(يك عنصر 
)66/0تـر از   كوچـك /  5/1تر از  بزرگ(ها برابر يا  به نوترون آن  هايي كه نسبت پروتون هسته) اغلب/ تمام) (ج

  .ناپايدارند ،باشد

  )Fe5626و  Fe5726 ،Fe5426. (تر است هاي آن بيش ها و پروتون تفاوت شمار نوترون) چ

)8تا  5هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  مشهد ـ سعدي 
  تهران ـ ممتاز حنان 

  كرج ـ مهر اول 
  زاده  نيلفروشتيزهوشان اصفهان ـ 

  تهران ـ روشنگران 
 تبريز ـ صدراي نور 

  تكرار  11
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 ارتباط دارد؟Bمورد در ستونبه كدامAهاي ستون  هر يك از عبارت.19
  Bستون  Aستون

 نخستين عنصر ساخت بشر) 1
  ترين فلز پرتوزا شده  شناخته) 2
  هاي طبيعي و مصنوعي يك عنصر شباهت ايزوتوپ) 3

a(آهن 
b( تكنسيم  

 c( تعداد پروتون  
d( اورانيوم  
e(تعداد نوترون  

  
)7ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 4فارس ـ هماهنگ ناحيه 

  تكرار  5

 .جاهاي خالي را با عبارت مناسب پر كنيد.20
  .باشد ناپايدار مي ...........يدروژن اتم در يك نمونه طبيعي از عنصر ه) آ
  .نامند مي ...........گلوكز حاوي اتم پرتوزا را گلوكز ) ب
  .بود ...........نخستين عنصر ساخت بشر ) پ
  .باشد مي ...........رود  كار مي ايزوتوپي از اورانيوم كه براي توليد انرژي به) ت
  .آن عنصر وابسته است ...........خواص شيميايي يك عنصر به ) ث
  .عنصر ساختگي وجود دارد ...........در جدول تناوبي امروزي ) ج

)9تا  5هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  ) ص(محمد  فارس ـ نمونه دولتي آل
  هماهنگ سرپل ذهاب 

  يزد ـ حضرت قائم 

  تكرار  6

 .صورت كوتاه پاسخ دهيد زير به  به پرسش.21
  گويند؟ هاي اين عنصر چه مي در مخلوط ايزوتوپU235به افزايش مقدار 

)8ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 سنندج ـ هيات امنايي استاد حمدي

  تكرار 8

  . هر جمله بنويسيدرو به رويمفهوم مورد نظر را.ي زير توصيفي از يك مفهوم علمي استهر جمله.22
  .ان اما عدد جرمي متفاوت دارندهاي يك عنصر كه عدد اتمي يكس اتم) آ
  .شوند خود تجزيه مي صورت خودبه ناپايدار دارند و با تابش پرتو به ي موادي كه هسته) ب

)6و  5هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 اهواز ـ نيايش

  تكرار 9

  . مفهوم راديوايزوتوپ چيست؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.23
 )6ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 شهيد قهرماني -دبيلار

  تكرار 10

  : مفهوم زير را تعريف كنيد.24
  سازي ايزوتوپي غني

)8ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 اهواز ـ شاهد انصار

  تكرار  7

 .هاي زير پاسخ دهيد به هر يك از پرسش.25
  باشد؟ اي مي هاي صنايع هسته اي يكي از چالش هاي هسته چرا دفع زباله) آ
  .اخت بشر چه نام دارد؟ يك كاربرد براي اين عنصر بنويسيدنخستين عنصر س) ب

)8و  7، 1هاي كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  زاده اصفهان ـ تيزهوشان نيلفروش

  تكرار 9

D,C,B,Aدر بين نمادهاي اتمي داده شده .26 2411201025112412   
  شود؟ چرا؟ چند نوع عنصر مختلف يافت مي) آ
  با كدام اتم ايزوتوپ است؟ چرا؟ D2411اتم ) ب

)8و  5هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 )ع(كرمانشاه ـ جواداالئمه 

  تكرار 10

   :به موارد زير پاسخ دهيد.27

  .را بنويسيد Tc99و  Fe59هاي  كاربرد راديو ايزوتوپ) آ
  .سيداز خصوصيات تكنسيم دو مورد بنوي) ب

)8و  7و 1،2هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 گرگان ـ ساعي

  تكرار 5
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  ناپايدار دارد؟ چرا؟  ي كدام هسته H31و  Ba13756از ميان دو اتم .28
)6ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 اصفهان ـ شيخ انصاري

  تكرار 7

 .دزير پاسخ دهي هاي  به پرسش.29
  رفتار شيميايي هر اتم به چه عاملي بستگي دارد؟) آ
  ي چيست؟ دهنده درصد فراواني هر ايزوتوپ در طبيعت نشان) ب
40شمار ذرات زيراتمي در) پ 2

20 Ca  چندتاست؟  
)6و  5هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  زاده اصفهان ـ تيزهوشان نيلفروش
  ظام مافي تهران ـ نمونه دولتي ن

 اهواز ـ نسائي 

  تكرار 7

گرم تكنسيم دريافت كرده، پس از يك شبانه روز 20ساعت باشد، بيماري كه16اگر نيم عمر ايزوتوپي از تكنسيم.30
  چند گرم از اين ماده در بدن او متالشي شده است؟

)6و  5هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 1كرج ـ تيزهوشان فرزانگان 

  تكرار 8

،اگر اين دو ذره ايزوتوپ يكديگر باشـند . الكترون است 18داراي  2Eyي نوترون و ذره 22داراي Exي رهذ.31
x  چند است؟  

)5ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  

 كرج ـ شاهد شهيد پناهي 

  تكرار 6

الكترون به ساختار  2اگر اين اتم با گرفتن .است25/2، نسبت عدد جرمي به عدد اتمي آنXدر اتم فرضي .32
  . دست آوريد را به Xهاي اتم  دست يابد، شمار الكترون، پروتون و نوترون Ar18الكتروني 

)5ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 ي برنا  انديشهاروميه ـ 

  تكرار 4

EAصورت را پيدا كرده و به  عدد اتمي و عدد جرمي آن. ر استدر عبارت زير عنصري مورد نظ.33
Z نشان دهيد.  

  ».باشد عدد مي 31ون آن و تعداد نوتر 49برابر  3Xهاي آن در حالت ها و پروتون كه مجموع الكترون Xعنصر«
)5ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 تبريز ـ ماندگار فردوسي

  تكرار 5

202ي  از رابطه B126عدد جرمي اتم عنصر.34  ZA كند پيروي مي .  
  .دست آوريد عدد اتمي اين عنصر را به) آ
  .اتم را حساب كنيدي اين  هاي موجود در هسته تعداد نوترون) ب
  آيا اين عنصر پرتوزا است؟ چرا؟) پ

)6ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 همدان ـ هيأت امنايي طالقاني 

  تكرار 8

  .  پاسخ دهيد.35

 Bعدد جرمي ،باشد 54مساوي  Aبرابر و عدد جرمي 3Aبا يون Bيون ها و تعداد الكترون ها اگر تعداد نوترون
  .دست آوريد را به

)5ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  4تهران ـ تيزهوشان عالمه حلي 

  تكرار 6

  . زير پاسخ دهيدسؤالبه.36

  و پرتوزا؟پايدار است يا ناپايدار احتماالً  Hf17972با محاسبه نشان دهيد كه عنصر
)6ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 تبريز ـ برهان 

  تكرار 5

  .باشد ها پروتون برابر شمار X ،5/1 اتم هاي اگر تعداد نوترون. است 79برابر  Xهاي يون تعداد الكترون.37
  .يددست آور را به Xعدد جرمي ) آ 

  .دست آوريد را به Yعدد جرمي. با هم برابر است 2Yو Xتعداد نوترون و الكترون دو ذره) ب
)5ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 اردبيل ـ شهيد بهشتي 

  تكرار 6
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  بندي عنصرها  طبقه) پ
  ي عنصرهاا جدول دوره -1

تعداد (بر مبناي افزايش عدد اتمي را ها عنصرها  در يكي از جديدترين روش. اند بندي كرده هاي مختلفي دسته هاي مختلف به روش عنصرها را در دوره 
  . شود اي تكرار مي شود كه خواص عنصرها به صورت دوره در اين صورت مشاهده مي. دهند كنار يكديگر قرار مي) پروتون

  .بندي عنصرها با كارهاي مندليف انجام شده است ترين پيشرفت در دسته گبزر 
  . نامند عنصرها مي) تناوبي(اي  شود، به همين دليل آن را جدول دوره طور مشابه تكرار مي با بررسي عنصرها از چپ به راست در جدول، خواص عنصرها به 

  . گيرند قرار مي) رديف(دوره  7و ) ستون(گروه  18عنصرها در ) 1  :  نكات مهم جدول 
  . عنصرهاي هر گروه از نظر خواص شيميايي مشابه يكديگرند) 2
  عنصر نشان داده شده  118تعداد  ،با توجه به مدارك موجود) IUPACآيوپاك (المللي شيمي محض و كاربردي  اتحاديه بين) 3

  .در جدول را تأييد كرده است    
  ي گروه به آساني  عدد اتمي، عدد جرمي، تعداد پروتون، تعداد الكترون و تعداد نوترون و شمارهاز روي جدول اطالعاتي همچون ) 4

  . قابل تشخيص است    
  . نويسند نماد هر عنصر يك يا دو حرفي است كه حرف اول آن را بزرگ و حرف بعدي را كوچك مي) 5
  .باشد مي Hو  Heنصر شامل دو ع كه ي اول است ي جدول تناوبي دوره ترين دوره كوتاه) 6

  .دنعنصر دار 32 كه هر يك ندي ششم و هفتم اها دوره ،ي جدولها بلندترين دوره) 7

   جرم اتمي عنصرها  -2

بنابراين از يك مقياس نسـبي بـراي تعيـين جـرم      ،گيري كرد ها را اندازه ها را ديد و جرم آن توان آن ها بسيار ريز هستند و نمي جا كه اتم از آن 
  . شود استفاده مي ها اتم

)هاي اتم كربن در اين مقياس نسبي يكي از ايزوتوپ  C)12
1انـد و   كه پايدارترين ايزوتوپ آن است را انتخاب كرده 6

جـرم ايـن ايزوتـوپ     12
  .گويند مي amuاند و به آن  كربن را مقياس قرار داده

C12بر اين مبنا كربن 
  . دارد amu12جرمي برابر  6

بايد بدانند كه بتوانند خواص فيزيكي و شيميايي يك ماده را در محيطي مانند بدن انسان بررسي و اثر آن را گزارش كنند  دانشمندان براي اين 
  . ها داشته باشند گيري جرم اتم اين رو بايد مقياس مناسبي براي اندازهاز . ها وارد بدن شده است مولكول ها يا چه جرمي از اتم

H1جرم اتم 
/برابر 1 amu1   . است 008

  . است amu1جرم پروتون و نوترون تقريباً با هم برابر و حدوداً 

amuجرم هر الكترون حدوداً 
1

  . است 2000

  . كنند ي زير براي يك عنصر حساب مي را از رابطهجرم اتمي ميانگين ها و فراواني طبيعي هركدام،  با توجه به جرم اتمي ايزوتوپ 
  M جرم اتمي ميانگين  
 M1 وM2 م اتمي ايزوتوپ اول و ايزوتوپ دومجر    
  1F 2وF  فراواني طبيعي ايزوتوپ اول و ايزوتوپ دوم  

  

  ها ها از روي جرم آن شمارش ذره -3
  . مول نام دارد كه شود ها واحدي تعريف مي اتم شمارشبراي  

/هر مول معادل   236 02   . اتم، مولكول يا يون است 10

/به عدد   236 02    . دهند نشان مي ANگويند و آن را با عدد آووگادرو، 10
  . اند گيري كرده ها را با دقت زياد اندازه جرم اتم سنج جرمي طيفدانشمندان با كمك دستگاهي به نام  

 19تا  9هاي  صفحه
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1  

16

  
  . شود آن ذره گفته مي جرم موليمول ذره، به جرم يك  
   . شود استفاده مي گرماز اين رو براي كار در آزمايشگاه از . يكاي بسيار كوچكي است )amu(يكاي جرم اتمي  

  : داريم برعكسبراي تبديل مول به تعداد يا  
236 02 10

1
/

mol A


 شمار مولA      ياmol A

/


 23
1

6 02 10
  Aتعداد اتم

1mol  :  براي تبديل مول به گرم يا برعكس داريم  A

(g)A
  جرم مادهA     1به گرم    يا

(g)A

mol A
  شمار مولA  

  
  
  
  
  

  

  مرجع   

  . صحيح را بنويسيدشكلدر صورت نادرست بودنزير را مشخص نموده و  نادرستي عبارت درستي يا.38
   .است amuمنظور از جرم اتمي، جرم يك واحد

)14ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 ساري ـ فردوسي 

  تكرار 4

 . ي مناسب را انتخاب كنيداز ميان كلمات داخل پرانتز، كلمه.39
  )عدد جرمي/ عدد اتمي. (اند دهي شده سازمان........... اي امروزي، عنصرها براساس افزايش  در جدول دوره) آ

  )گروه/ دوره. (زياد است ...........تغيير خواص شيميايي عنصر در يك )  ب
رو  از اين. شود طور مشابه تكرار مي از چپ به راست، خواص عنصرها به) گروه/ دوره(با پيمايش هر ) ت

  .شود جدول عناصر، جدول تناوبي عنصرها ناميده مي
)12ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  زاده اصفهان ـ تيزهوشان نيلفروش
 كرج ـ سالله 

  تكرار 6

 .زير را با واژه مناسب پر كنيد  هايعبارت.40
  .است 12- جرم ايزوتوپ كربن  ...........برابر  amu1)آ
  .كنند گيري مي با دقت زياد اندازه ...........ها را با دستگاهي به نام  ندان جرم اتمدانشم) ب

)17و  14هاي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  4فارس ـ هماهنگ ناحيه 
  )ص(فارس ـ نمونه دولتي آل محمد

  تكرار 6

ارد پيشـنهادي انتخـاب و درزير به كدام دانشمند مربوط است، نام دانشمند مورد نظـر را از بـين مـو نوآوري.41
  . مقابل جمله بنويسيد

  مندليف - حيان جابربن - لوويس -بور - آووگادرو
  . شناسيم پي برد اي كه امروز مي به وجود روند تناوبي ميان عنصرها، همانند شيوه

)12ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 تبريز ـ ماندگار فردوسي 

  تكرار 5

 .دهيد هاي زير پاسخ كوتاه به سؤال.42
  جدول تناوبي داراي چند گروه و چند دوره است؟) آ
  گويند؟ اي يا تناوبي مي چرا به جدول عناصر، جدول دوره) ب

)12ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  تهران ـ روشنگران 
 ) ع(شيراز ـ امام رضا 

  تكرار 8

 .ي زير تعريف مناسب ارائه دهيد همراه با ذكر مثال، براي واژه.43
  :مول

)18ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 تبريز ـ توان 

  تكرار  5

وجود داشته باشد، جرم ميانگين اتمي آهـن چقـدر Fe5626، چهار اتم Fe5926اگر در طبيعت به ازاي هر اتم .44
  است؟

 )6ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 شهيد قهرمانياردبيل ـ 

  تكرار 4

/amuهايصر برم دو ايزوتوپ پايدار به جرمعن.45 اگر جـرم اتمـي ميـانگين آن.داردamu/980و978
79برابر با  90/ amu هاي آن را تعيين كنيد باشد، درصد فراواني هر يك از ايزوتوپ .  

)15ي  كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 )ص(بيا اهواز ـ خاتم االن

  تكرار 6

 موليجرم

 جرم مولي

 Aاتم 

  A اتم
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84

86

amu

amu

  : با توجه به شكل زير.46
  

  
  

  هاي مس چقدر است؟ درصد فراواني هر يك از ايزوتوپ) آ
  .جرم اتمي ميانگين مس را حساب كنيد) ب

)15ي كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 ) ص(مد حفارس ـ نمونه دولتي آل م

  تكرار 4

  . دهد ي طبيعي آن، نشان ميدر يك نمونهعنصري به حالت گاز را)مكان هم(ن زير، دو ايزوتوپ وبال.47
  : با توجه به آن

  

  

  تر چقدر است؟ درصد فراواني ايزوتوپ سنگين) آ
  تر وجود دارد؟ اتم آن، چه تعداد اتم ايزوتوپ سبك 200در يك نمونه طبيعي ديگر از اين عنصر از هر ) ب
  .حساب كنيد amuجرم اتمي ميانگين اين عنصر را بر حسب) پ

)15ي كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 ) ع(يزد ـ امام حسين 

  تكرار 5

/با جرم اتمي ميانگين X18عنصر.48 amu36 نوترون 20ها  داراي سه ايزوتوپ طبيعي است كه يكي از آن 8
. دست آوريد ديگر را به  هاي ايزوتوپ نوترون شمار .ددار% 10نوترون و فراواني  22و ديگري % 20و فراواني 

)15ي كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 تهران ـ ممتاز حنان 

  تكرار 6

  . باشد مي Li73و بقيه به شكل Li63اتم به شكل 3اتم ليتيم  50دهد كه به ازاي هر  آزمايش نشان مي.49
  .يتيم را محاسبه كنيدجرم اتمي ميانگين ل) آ
  وجود دارد؟ Li63گرمي، چند گرم 40در يك نمونه ) ب

)15ي كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 2ساري ـ تيزهوشان شهيد بهشتي 

  تكرار 8

)mol.gCu(گرم مس شامل چه تعدادي اتم مس است؟  50.128 164    
)19ي كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 ان ـ نمونه دولتي زهرا نظام مافي تهر

  تكرار 10

هـا داراي است كـه يكـي از آن   amu/1724ميانگين اتمي داراي سه ايزوتوپ طبيعي با جرم A12عنصر.51
ومهاي ايزوتـوپ سـ   شمار نوترون. است% 5نوترون با فراواني  13و ديگري داراي % 89نوترون و فراواني  12

  چند است؟ 
)15ي كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 اصفهان ـ هراتي 

  تكرار 12

/amuاگر جرم اتمي ميانگين گوگرد برابـر . است S3416و S3216فرض كنيد گوگرد داراي دو ايزوتوپ.52 832
  .آوريد دست درصد فراواني اين دو ايزوتوپ را به، باشد

)15ي كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 زاده اصفهان ـ تيزهوشان نيلفروش

  تكرار 10

و جرم% 20اگر درصد فراواني ايزوتوپ سبك آن . است B88وB84 ،B86داراي سه ايزوتوپ Bعنصر.53
/ين عنصر برابراتمي ميانگ amu86   . دست آوريد باشد، درصد فراواني دو ايزوتوپ ديگر را به 4

)15ي كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

  4تهران ـ تيزهوشان عالمه حلي 

  تكرار 8

2جرم مولي تركيب،هاي جدول زير با توجه به داده.54 3A Xرا به دست آوريد. 

22 توپايزو A 22 A 17 X 17 X   
  45 47 35 37 (amu)جرم اتمي

  80 20 90 10 درصد فراواني
  

)15ي كتاب درسي، مرتبط با صفحه(

 شتيسنندج ـ تيزهوشان شهيد به 

  تكرار 5

 65عدد جرمي
  

 63عدد جرمي
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 روز

 روز  سال

  آلياژ

  فلز

  
  
  
  

 

، پـس از پديـد آمـدن    )مهبانـگ (نادرست، در سرآغاز كيهـان  ) آ - 1
و  ابتدا عنصر هيدروژنهاي زيراتمي الكترون، نوترون و پروتون،  ذره

 . ي جهان گذاشتند سپس عنصر هليم پا به عرصه
ي زمـين از   خورشـيدي ماننـد كـره    يها سياره برخينادرست، ) ب

شـتري از جـنس گـاز    ي م هسيارجنس سنگ هستند و برخي مانند 
  .باشند مي
ها و در دماهاي بسيار باال بـا انجـام    نادرست، زيرا درون ستاره) پ

اي، ابتدا عنصرهاي سبك مانند ليتـيم و كـربن و    هاي هسته واكنش
  .آيد مانند آهن، پديد مي تر سنگينسپس عنصرهاي 

كنـد كـه چـه     ي هـر سـتاره تعيـين مـي     ، دما و انـدازه درست) ت
هرچـه دمـاي سـتاره    . در آن ستاره سـاخته شـود   عنصرهايي بايد

  .شود تر فراهم مي تر باشد، شرايط تشكيل عنصرهاي سنگين بيش
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 هاي  مولكول) آ - 2
 ناهمگون  –متفاوت ) ب
  سحابي –هيدروژن و هليم  –كاهش ) پ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ي  رين عنصر و در سـياره ت فراوان هيدروژني مشتري،  در سياره) آ - 3

 . ترين عنصر است فراوان آهنزمين، 
ه عنصـرهايي  كند كه چـ  يك ستاره مشخص مي ي اندازهو  دما) ب

  . در آن ساخته شده است
وجود آمده  از متراكم شدن گازهاي هيدروژن و هليم سحابي به) پ

   .است
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ننـد الكتـرون، نـوترون و    هـاي زيراتمـي ما   پس از پديد آمدن ذره - 4
ي  و سپس عنصر هليم، پا بـه عرصـه   عنصر هيدروژنپروتون، ابتدا 
 . جهان گذاشتند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 اينشتين - 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
، مقدار انرژي آزاد شده را )ي اينشتين رابطه(ي زير  به كمك رابطه - 6

 : آوريم دست مي به
/

E mc ( )kg ( )   2 8 20 031 3 101000  

/
/ J


  

16
120 279 10 2 79 101000  

Jبا توجه به برابري  kJ1000   : خواهيم داشت 1

E / kJ  92 79 10  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

/   )آ - 7
E mc ( ) kg ( ) J     2 8 2 100 002 3 10 18 101000 

gآلياژ    )ب
J (g)

J
  10 9118 10 10180  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8 -  

/
E mc ( ) J     2 8 2 90 0045 3 10 405 101000  

/ J E / kJ    11 84 05 10 4 05 10  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

E  )  آ - 9 mc 2 

E ( ) ( ) J kJ      8 2 16 132000 3 10 18 10 18 101000  

  ) ب

 g
J g

J
   16 14118 10 5 10350  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
E   )آ -10 mc ( ) J      2 6 8 2 225 10 3 10 45 10 

g  ) ب A
J g

J
  22 21145 10 10450  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
/جرم ) آ -11  43 6 . ها، كاهش يافته اسـت  دهنده گرم از واكنش 10

اي است اين مقدار جرم به انرژي تبـديل شـده    چون واكنش هسته
 : است پس

/
E mc ( ) kg ( ) / J


     

4
2 8 2 93 6 10 3 10 32 4 101000  

  kJ
/ J / kJ

J
   9 6132 4 10 32 4 101000  

g  ) ب Fe
/ J / g Fe

J
   9 8132 4 10 1 3 10247  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ) آ -12

  J kJ
/ kJ

J
    

21
20365 10 1 3 65 101 1   1سال 1000

  . كنيم ي اينشتين، استفاده مي در آغاز از رابطه) ب

E mc 2  

  /
E ( ) J    8 2 110 01 3 10 9 101000  

  : رسيم حال به كمك كسرهاي تبديل به پاسخ پاياني مي

  gH O
J gH O

J
  11 102

2
19 10 1090  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 كيهان، زادگاه الفباي هستيينامهپاسخ

 :پاسخ تشريحي
 علي مؤيدي
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 آب تُن

 آب

g) اي كاهش جرم در واكنش هسته( -13 500 497 3 

E  )  آ mc ( ) kg ( ) J     2 8 2 133 3 10 27 101000  

  kJ  1027 10  
)ي چون براي گرم شدن يك كيلوگرم آب بـه انـدازه  ) ب C)1 
يـك  شـدن   پـس بـراي گـرم    ،ژول انرژي نياز اسـت  4200به 

)به اندازه كيلوگرم آب  C)80 به( )   34200 80 336 10 
  .نياز است ژول انرژي

  kg
J kg H O

J
    


13 8

23
127 10 8 10

336 10
      

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
14-  

  kg kJ
kJ

kg
  

1000 40 7200001   18تُن آب1

  E mc J m ( )    2 7 8 272 10 3 10  
  : اي كه بايد به انرژي تبديل شود جرم ماده

  m kg g    9 68 10 8 10  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15-  
g kg

E mc ( / mg ) ( )
mg g

     2 8 21 118 8 3 101000 1000
E / / J     6 16 1018 8 10 9 10 169 2 10  

kJ kg
/ J

J kJ
  10 1 1169 2 10 1000 315  

/ آب kg  70 537 10  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ماند راكتورهـاي اتمـي خاصـيت پرتـوزايي دارد و     نادرست، پس) آ -16
 . خطرناك است

براي  راديوايزوتوپنادرست، گلوكز حاوي اتم پرتوزا، به عنوان ) ب
  . رود ي سرطاني به كار مي تشخيص توده

U235نادرست، ) پ
  .سازي ايزوتوپي شده است غني 92

هنوز خاصيت پرتوزايي زيرا پسماند راكتورهاي اتمي  ،نادرست) ت
هـاي   ها از جملـه چـالش   دارد و خطرناك است؛ از اين رو دفع آن

  .آيد اي به شمار مي صنايع هسته

Aدرست، در) ث 2 ،p12 ،e10 وجود دارد . 
  A Z N N N n      24 12 12  

    12 2 ,بار 10 e Z   
  .است 2پس تفاوت تعداد الكترون و نوترون برابر با 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 تر  كم) عدد جرمي                       ب) آ -17
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 . است اورانيومترين فلز پرتوزا،  شده شناخته) آ -18
Fe59) ب

26  
 شيميايي) پ
  ندارند) ت
  يكسان –عدد اتمي ) ث
  )نسبت شمار پروتون به نوترون(66/0تر از  كوچك –اغلب ) ج
هرچـه عـدد   . پروتون وجـود دارد  26در هرسه ايزوتوپ آهن، ) چ

پـس  . هاي آن زيادتر اسـت  تر باشد، شمار نوترون جرمي آهن بيش
Fe57

  .باشد دنظر ميپاسخ مور 26
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 . است تكنسيمنخستين عنصر ساخت بشر، ) 1 -19
  . است اورانيومترين فلز پرتوزا،  شناخته شده) 2
 هـاي  پروتونهاي طبيعي و مصنوعي يك عنصر، داراي  ايزوتوپ) 3

  . برابري هستند
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

H3وژن، اتمدر يك نمونه طبيعي از عنصر هيدر) آ -20
 . ، ناپايدار است1

  . گويند مي دار نشانگلوكز حاوي اتم پرتوزا را گلوكز ) ب

Tc99تكنسيم) پ
43 

 . باشد مي 235يا ايزوتوپ اورانيوم با عدد جرمي U235) ت
  عنصر 26) جعدد اتمي                          ) ث

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 سازي ايزوتوپي  غني -21

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ) هاي متفاوت داراي نوترون(هاي يك عنصر  ايزوتوپ) آ -22

  ها راديوايزوتوپ) ب
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

اي ناپايدار دارند و با گذشـت   هايي كه پرتوزا بوده و هسته ايزوتوپ -23
اغلب . شود، راديوايزوتوپ نام دارند ها متالشي مي ني آ زمان هسته

ها برابر يـا   هاي آن ها به پروتون هايي كه نسبت شمار نوترون هسته
H3مانند ،باشد ناپايدارند 5/1بيش از 

1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 افزايش مقدار ايزوتوپ مورد نظـر در مخلـوط  : سازي ايزوتوپي غني -24
 .هاي پيشرفته هاي يك عنصر به كمك دستگاه ايزوتوپ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
زيرا پسماند راكتورهاي اتمي، هنـوز خاصـيت پرتـوزايي دارد و    ) آ -25

 . خطرناك است
ي آن در تصويربرداري پزشـكي   كاربرد ويژه. تكنسيم نام دارد) ب

  . است
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



122122  )5130(هاي پرتكرار شيمي دهم  سؤال                                                                                                               كانون فرهنگي آموزش                    

  شمار نوترون
 شمار پروتون

  عدد جرمي 
 عدد اتمي

  عدد جرمي 

عنصرهاي داراي عـدد اتمـي يكسـان، يـك      سه نوع عنصر زيرا) آ -26
 . شوند عنصر محسوب مي

D24) ب
B25با 11

زيرا عدد اتمي يكسـان و عـدد   . ايزوتوپ است 11
  . جرمي متفاوتي دارند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 دستگاه گردش خون تصويربرداري از : Fe59كاربرد) آ -27

  ي تيروئيد تصويربرداري از غده: Tc99كاربرد
اي  نخستين عنصري بود كـه در واكنشـگاه هسـته   : ويژگي اول) ب

  . ساخته شد
تـوان مقـادير    زمان مانـدگاري آن كـم اسـت و  نمـي    : ويژگي دوم

   .زيادي از اين عنصر را تهيه و براي مدت طوالني نگهداري كرد
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

28- H3
هـا بـه    هـايي كـه نسـبت شـمار نـوترون      زيرا اغلـب هسـته   1

 . باشد، ناپايدارند 5/1تر از  ها برابر يا بيش هاي آن پروتون
شمار     پايداري

  نوترون
شمار 
  پروتون

  اتم   

Ba137  56  81  44/1  پايدار
56 

H3  1  2  2  ناپايدار
1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
آن وابسته  (Z)هاي هر عنصر به عدد اتمي خواص شيميايي اتم) آ -29

 . است
باشـد، آن ايزوتـوپ    تـر  بـيش هرچه درصد فراواني ايزوتـوپي  ) ب

 . تري دارد اندگاري بيشي آن م پايدارتر و هسته
Caدر يون ) پ 2 ،20  وجود دارد) عدد اتمي(پروتون : 

  e 20 2 18  
  n 40 20 20  

   20 20 18   اتمي زيرشمار ذرات 58
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

اش  ماده به نصف مقدار كنـوني مدت زماني است كه جرم : عمر نيم -30
گـرم تبـديل    10ساعت آغازي به  16گرم تكنسيم در  20. برسد
گـرم   5گـرم بـاقي مانـده،     10ساعت دوم نيـز از   16در . شود مي

يعني . شود گرم متالشي مي 5/2ساعت  8پس در . شود متالشي مي
گرم باقي  5/7. (گرم ماده متالشي شده است 5/12ساعت،  24در 

 .)مانده است
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yي در ذره -31 E 2 ،18 جود دارد پس عدد اتمي عنصرالكترون وE 
xپـس در . هردو ذره ايزوتوپ يكديگر هسـتند . است 20 برابر E 
 . شود پروتون مشاهده مي 20نيز 

  x p n   020 22 xعدد جرمي 42 E  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Ar18الكتـرون بـه سـاختار الكترونـي     e2با گرفتن Xاتم فرضي -32
 16الكترون و  16داراي  Xشود پس اتم الكتروني مي 18رسيده و 

 . پروتون است

  / /  2 25 2 25 16  

     x عدد جرمي اتم 36
  A Z N N    36   ) عدد جرمي(16

N)ها شمار نوترون(    20  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Xها در شمار پروتون -33 3 ،3 باشـد  هـا مـي   تر از الكترون واحد بيش .
 : فرض كنيم خواهيم داشت Zها را  اگر شمار پروتون
  Z (Z ) Z Z p      3 49 2 52 26  

  A   26 31 57  
X57ر به صورتپس نماد اين عنص

  . است 26
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A  )آ -34 Z N ( )  126  )عدد جرمي( 1
  A Z ( ) 2 20  )  عدد جرمي( 2

  : ي زير را نوشت توان رابطه هاي باال مي با توجه به رابطه  
  Z Z Z     126 2 20 106 2 53  

N  ) ب N   126 53 73  
هاي ناپايدار و عنصرهاي پرتوزا، نسبت شمار  در اغلب هسته) پ

پـس عنصـر   . اسـت  5/1نوترون به پروتـون برابـر يـا بـيش از     
  .نيستموردنظر پرتوزا 

  N
/ /

Z
  

73 1 377 1 553  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Aر يوند -35 3هاست تر از الكترون واحد بيشها، سه  ، شمار پروتون . 

 : فرض كنيم، خواهيم داشت aهاي آن را  پس اگر شمار پروتون
  a N 54  

. هاست تر از الكترون ها، يك واحد بيش ، شمار پروتونBدر يون
بـا  : (فرض كنيم، خواهيم داشـت  bهاي آن را  اگر شمار پروتون

  ) ها توجه به برابري الكترون

B (aشمار الكترون در( b  3 Aشمار الكترون در(1 3(  
  a b   2  

و با توجه به روابط باال، شمار هاي دو اتم برابر است  شمار نوترون
پس عدد جرمي . است Aتر از  ، دو واحد كمBهاي اتم  پروتون

  . باشد مي Aتر از  نيز دو واحد كم Bاتم 
  )   )Bعدد جرمي اتم52

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 




