
 ترم اول       شیمی انی درسحامت  ه سواالتوننم

 (10)ص  ت؟سچیاتم . 1

 ود در طبیعت از ذرات بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل شده اند. مواد موج 

 (10)ص  ارد؟دذراتی وجود ها  چه و در این بخش  ه استده شختساهایی اتم از چه بخش  .2

 ( 10صفحه  1شکل   )ها و نوترون ها     ب( فضای اطراف هسته: شامل الکترون ها              ه: شامل پروتون الف( هست

 (11)ص می شود؟و چگونه نوشته  نماد شیمیایی اتم چیست .3

ست استفاده می شود. همواره حرف اول در نماد  که یک یا دو حرف انگلیسی ا هر عنصر از نماد شیمیایی آن برای نمایش 

 یی، بزرگ و حرف دوم کوچک نوشته می شود. شیمیا

 (13)ص توضیح دهید.  "ژنیکسا" و  "ملسیسی"ذکر شکل یست؟ با ش الکترونیکی چآرای .4

ونی نامیده  در این مدار ها آرایش الکتر  ها هایی به دور هسته می چرخند که نحوه قرار گرفتن الکترون الکترون ها در مدار

 می شود.

 O: • 2) 6 8اکسیژن:                         Si: • 2) 8) 4 14:    یلسیمس

 (13)ص  ش الکترونی را تعریف کنید. گنجای .5

 گنجایش الکترونی  می گویند. جای دهد  که به آن کترون را می تواند در خود هر الیه تعداد مشخصی ال

 ( 13)ص  گنجایش الکترونیکی با چه فرمولی به دست می آید؟ .6

   𝟐𝒏𝟐          n : ره الیه الکرونی را نشان می دهد. شما 

 ( 13)ص  الیه ظرفیت چیست؟ .7

 ظرفیت یا الیه واالنس گفته می شود.، الیه به بیرونی ترین الیه الکترونی اتم که دارای الکترون است 

 (13)ص  ؟را تکمیل می کندخود رفیت طی ظرایشو در چه  ند است؟چرفیت الیه سوم الکترونی ظ .8

الکترون نمی  8، بیش از الکترون بگیرد  2الیه چهارم اینکه الکترون داشته باشد ولی هرگز قبل از  18الیه سوم می تواند تا 

 د.پذیر

 (14)ص  . کنیدا را تعریف عنصره قانون تناوبی  .9



 می شود. گفته، قانون تناوبی عنصرها عدد اتمیاتم ها بر اساس  به روند تغییر خواص 

 ( 14)ص  ؟ چه چیزی تعیین می کند  ها راشیمیایی عنصر رفتار .10

 آرایش الکترونی عنصر 

 (14)ص  ؟یرندگدر جدول تناوبی چه عنصرهایی در یک ستون قرار می  . 11

 ک ستون قرار می گیرند. است، در جدول تناوبی در یی که الکترون الیه ظرفیت )الیه آخر( برابر اتم های

 ( 16)ص  فلز ها چگونه واکنش می دهند و چه خواصی دارند؟ .12

و خواصی مانند رسانایی الکتریکی و   یل به از دست دادن الکترون دارندفلز ها برای شرکت در واکنش های شیمیایی تما

 گرمایی، سطح براق، چکش خواری و شکل پذیری از ویژگی های بارز این دسته از عناصر است. 

 ( 16)ص  صی دارند؟ می دهند و چه خواها چگونه واکنش  ز نا فل .13

ی  ناابرق رسریان جبرای   الفت الکترون دارند و معموش های شیمیایی تمایل به دریااین دسته از عنصرها  معموال در واکن

، مانند  اکثر نا فلز ها حالت گازی دارند براقی ندارند.ح در حالت جامد شکننده و سطف فلز ها خل ن ها بر  خوبی نیستند. آ

 ، هیدروژن، فلوئر، کلر.گاز های نجیب، اکسیژن 

 (19)ص  د.ف کنیتایی را تعری 8قاعده . 14

گر  پیوند شیمیایی با دی تا با تشکیلاتم ها تلش می کنند  یاری برای پایداری اتم است والکترون در الیه بیرونی مع 8داشتن 

 یابند و پایدار شوند. چنین آرایش الکترونی دست ها به اتم 

 ( 19)ص  ایی چیست؟پیوند شیمی .15

 می گویند.  "ییپیوند شیمیا " م ها به یک دیگر را شیوه اتصال ات

 (20)ص  کنید.کاتیون و آنیون را تعریف . 16

ها با از دست دادن اتم ند یونی به هم متصل می شوند، برخی از  یا چند اتم از طریق انتقال الکترون و تشکیل پیوقتی دو و

 می رسند. به پایداری  ( -) شدن به آنیون الکترون و تبدیل یافت و برخی دیگر با در  )+(  شدن به کاتیون  تبدیلالکترون و 

 ( 23)ص   النسی چیست؟وپیوند کو. 17

 النسی گفته می شود.وپیوند کو  ایجاد می شود مبین دو اتجه اشتراک الکترون ها ی که در نتیبه پیوند

 (23)ص  فرمول مولکولی را تعریف کنید. . 18



هر  ، تعداد دقیق زندههای سا مه می شود که علوه بر نوع ات ع فرمول شیمیایی استفادماده از یک نوبرای نمایش مولکول یک 

 شیمیایی، فرمول مولکولی گفته می شود.  د؛ به این فرمولنوع اتم در مولکول را نشان می ده

 ( 24 )ص د؟ خود عبور نمی دهن، برق را از ولیای مواد مولکا محلول هچر. 19

می شوند، یون تولید نمی کنندو به همین دلیل  جمله شکر، اتانول و...( وقتی در آب حل بسیاری از مواد مولکولی  )از  

 د. ، جریان برق را از خود عبور نمی دهها محلول آن 

  

از اتم های یک عنصر در ما برخی این عدد اتمی یکسانی دارند. انابرو بپروتون  ، تعدادم های یک عنصرتمام ات   نکته مهم:

ی آن عنصر گفته می شود. . به این اتم ها ایزوتوپ ها، تعداد نوترون متفاوتی دارندمقایسه با سایر اتم های همان عنصر

 جرم متفاوتی دارند. نتیجه  که تعداد نوترون متفاوت و در اتم های مختلف یک عنصر هستندایزوتوپ ها در واقع 

 

 


