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 طرد اصل کوانتومی، اعداد اتم، کوانتومی مدل مبــحث: 

 عنصرها تناوبی جدول و آفبا اصل اتم، الکترونی آرایش پائولی،

 28الی  20 صفحه کتاب درسی:

  2: شیمینام درس

 علوم تجربی -فیزیک و چهارم ریاضی مقطع و رشته:

 مپانزدهشماره جلسه: 

 

 علی سلوکی نام دبیر:
 2 

  

 

  مدل کوانتومی اتم 
............... بر مبنای  فتاایف ............... کتراارو  و بای د برار بار فتاایف         -051

 ............... آ  مرتی برک  کدم پرشنهید دکد.
مرکف دکیره ک  شرل محرود نمای  دف مرل بوکناومی کترارو  به یک  -050
 شود.
دف مرل بوکناومی کز حضاوف کتراارو  دف ............... باه نای. ...............      -051

 سخن به مری  می آیر.
برک  مشخص برد  هر یک کز کوفبرایل هی  یاک کدام کز ساه  ارد      -051

باه ............... ووکناره مای     ...............، ............... و ............... کسافیده می شود
 شونر.
...............گفاه می شود به همی   رد  کسا  باه باوف بارک       nبه  -051

مشخص برد  ............... دف مرل وود به بیف برده بود مقایدیر ماایز بارک     
  رد بوکناومی کصلی  ردهی  ............... هسانر.

055- n=…… س .پییرکفدرین الیه کترارونی ک 
 بیالدر فود درکز کنرژ  الیه کترارونی ............... می ییبر. nهر چه  -051
پررکمو  هساه کدم حرکبثر ............... الیاه کترارونای مشایهره شاره      -051
 کس .
کترارو  هی  موجود دف یک الیه کترارونی، گروه هی  بوچک دار    -051

 نرز دشررل می دهنر.
 روه هی ............... می گوینر.به هر یک کز کین گ -051
011- n .دعرکد ............... هر الیه کترارونی فک مشخص می بنر 
 ، ............... زیر الیه وجود دکفد.n=1دف الیه کترارونی  -010
 زیر الیه هی فک بی  رد بوکناومی ............... مشخص می بننر. -011
011- l .می دوکنر  ردهی  دفس  ............... دی ............... فک دف بر بگررد 
011- l=1  ،............... فک بی نمیدl=0  ،............... فک بی نمیدl=1    فک بای نماید

 فک بی نمید ............... نشی  می دهنر. l=1............... و 
 کز الیه ............... شروع به گرتان کترارو  می بنر. sزیر الیه  -015
 کز الیه ............... شروع به گرتان کترارو  می بنر. pزیر الیه  -011
 کز الیه ............... شروع به گرتان کترارو  می بنر. dزیر الیه  -011
 می بنر. ............... و ............... فک مشخص l رد بوکناومی  -011
 ............... کس . p............... و شرل کوفبرایل  sشرل کوفبرایل  -011
فک مشاخص مای بنار. دفایون کیان       sشرل هی  زیر کوفبرایل هی   -011

کوفبرایل هی دف  رد بوکناومی ............... کس . هر چه کیان  ارد بازفر دار     
 بیشر ............... برش در کس .

 
 هی  زیر کوفبرایل هی  ............... فک مشخص می بنر.شرل  -010

 
 سومرن  رد بوکناومی ............... کس  به ............... معرن می بنر. -011
همه  ردهی  صحرح بارن ............... دای ............... فک دف بار مای         -011
 گررد.
 کوفبرایل وجود دکفد. دف هر زیر الیه به دعرکد ............... -011

، آ  های فک کز یاک   pدنهی ............... کوفبرایل هی  موجود دف زیر الیه  -015
 دیگر مامییز می بنر.

مامو ه ک  کز کوفبرایل هی بی مقرکف ............... برکبر یاک زیار الیاه فک     -011
 کیاید می بننر.

... برکباار یااک الیااه کتراروناای فک مامو ااه ک  کز ............... باای ............ -011
 دشررل می دهنر.

011- a ،b ،c  وd .فک معرن بنرر 

 
  دس 
برک  دو کوفبرایل زیر برک.  رد)هی ( بوکناومی مای دوکنار یرسای      -011
 بیشر؟
0 )n  وl  1 )n  تقط 1   و )l      1 )l  و   
  دس 
دعرکد کوفبرایل هی به ( نسب  1 دی  0 دف هر کدم دف چهیف الیه کول ) -011

 دعرکد زیر الیه هی برک. کس ؟
0 )5/1   1 )1 
1 )05   1 )1 

...............، ............... و    و  n ،lباای بمااک سااه  اارد بوکناااومی     -010
 ............... کوفبرایل هی  کدمی دعررن می شود.

بارک  مشاخص بارد  آدفک یاک        و  n ،lسه  رد بوکنااومی   -011
 کترارو  دف کدم بیتی کس .

دکنشاامنرک  کتاازو  باار حرباا  ............... )...............( یااک حرباا    -011
 ............... )...............( نرز به کترارو  نسب  دکده کنر.

 کترارو  بی گردش ............... به یک آهن فبی  فیز دبریل می شود. -011
برک  مشخص برد  جه  گردش کترارو  هی، به هر حیت  گاردش   -015

کترارو  به دو وود، یک  رد بوکناومی نسب  دکده شره به به آ  ............... 
 گوینر. می
 فک برک  هر حیت  مشخص بنرر.   دف شرل زیر  -011

 
هرچ کوفبرایتی دف یک کدم نمی دوکنر برش کز دو کتراارو  دف واود   » -011
 مربوط به کصل ............... کس .«   دهرجی

دف یک کدم هرچ دو کترارونی فک نمی دوک  ییت  به هار چهایف  ارد     -011
 بوکناومی آ  هی بی هم برکبر بیشر.

 دف یک کوفبرایل حرکبثر ............... آ  هم بی ............... قرکف می گررد. -011
 شروه نوشایف  کدم هررفوژ : -011
 روه نمودکف  کدم هررفوژ :ش -010
 شروه نوشایف  کدم هلرم: -011
 شروه نمودکف  کدم هلرم: -011



 
  دس 
 صحرح کس ؟ 5 برک. گزینه برک  ک رکد بوکناومی آورین درکز  -011
0 )n = 1   = 1    =  

0

1
 

1 )n = 1   = 0    =  
0

1
 

1 )n = 1   = 0    =  
0

1
 

1 )n = 1   = 1    =  
0

1
 

  آرايش الکترونی اتم 
دف مرل بوکناومی کدم هررفوژ  کنرژ  زیر الیاه های تقاط باه  ارد       -015

 ............... وکبساه کس .
کنرژ  زیر الیه هی دف کدم هررفوژ  ............... مای   nبی کتزکیش مقرکف  -011
 ییبر.
دف کدم هررفوژ  زیر الیه هی  موجود دف یک الیه کترارونای کنارژ     -011

 مافیودی دکفنر.
دف کدم هی  بی برش کز یک کترارو   رد ............... و ............... مقارکف   -011

 کنرژ  زیر الیه هی فک معرن می بننر.
و  nچرک دف کدم هی  دکفک  برش کز یک کترارو  کنرژ  زیر الیه هی بی  -011

l مشخص می شود؟ 
 چرنش زیر الیه هی دف برک. گونه هی به صوفن زیر کس ؟ -111

 
 چرنش زیر الیه هی دف برک. گونه هی به صوفن زیر کس ؟ -110

 
 قرکف گررنر. کترارو  هی دمییل دکفنر دی دف ............... سطح کنرژ  -111
کوفبرایل هی  هم کنرژ  به کوفبرایل هییی می گوینر به دف یک الیه  -111

 کترارونی قرکف دکفنر.
دکفک   dدکفک  ............... کوفبرایل هم کنارژ  و زیار الیاه     pزیر الیه  -111

 ............... کوفبرایل هم کنرژ  کس .
 .همه ووکص کترارو  ............... کس  -115
دف زیر الیه هی  بی کوفبراایل های  هام کنارژ ، پییارکفدرین آفکیاش        -111

کترارونی آفکیشی کس  به دکفک  برش درین دعرکد کترارو  هی  جف  شره 
 دکشاه بیشر.

 پر می شود. 1pزوددر کز  1sزیر الیه  -111
 پر می شود. 1dزوددر کز  1pزیر الیه  -111
 1d~1p~5s~1dدردرب پر شر  زیر الیه هی:  -111
 به صوفن                           کس .1Oآفکیش کترارونی نمودکف   -101
 دومرن الیه کترارونی نرمه پر می شود. 01Neدف  -100
دف غریب مررک  مغنیطرسای دو آفکیاش      و      بارک  هرارفوژ       -101

 قیبل قبول کس .
بر کسیک قی ره ............... کترارو  هی بییر به صوفدی چرره شونر باه   -101

=  ............... کترارو  بی   دکشاه بیشنر.  
  دس 
کتگو  طرف نشر  برک. یک کز گونه هی  زیر بی بقره دفیون کسیسی  -101
 دکفد؟
0)1He+                      1 )0H 
1)1Li+   1)1Be1+ 

  اصل آفبا و جدول تناوبی عنصرها 
 آتبی به معنی  ............... یی ............... گی. به گی. کس . -105
 برک  شرمی دک  هی کترارو  هی  ............... کهمر  بسریف  دکفنر. -101
 بننر. وکص شرمرییی یک  نصر فک دعررن می............. به طوف  مره و -101
آتبی: فسم آفکیش کترارونی بر حسب کتازکیش دارفیای کنارژ     کصل  -101

 زیر الیه هی
کترارو  هی  موجود دف آورین زیر الیاه کترارونای کتراارو  های       -101

 ظرترای نی. دکفد.

 ل  وکبنش پاییر   نصارهی دمییال باه دسااریبی باه الیاه های           -111
 کترارونی پر کس .

 ............... کس .برکبر  05Pدعرکد کترارو  هی  ظرتر   -110
 برکبر ............... کس . 11Coدعرکد کترارو  هی  ظرتر   -111
 بی هم برکبر کس . 11Vو  1Nدعرکد کترارو  هی  ظرتر   -111
آ  های دف حایل پار شار  هساانر،       sبه  نصرهییی به زیار الیاه    -111

  نصرهی  ............... می گوینر.
آ  های دف حایل پار شار  هساانر،       pبه  نصرهییی به زیار الیاه    -115

  نصرهی  ............... می گوینر.
 دف  نصرهی  وکسطه زیر الیه ............... دف حیل پر شر  کس . -111
 دف  نصرهی  وکسطه دکولی زیر الیه ............. دف حیل پر شر  کس . -111
 دو دساه ............ و ........... می بیشنر. نصرهی  وکسطه دکولی شیمل  -111
 مشخص بنرر  نصرهی  زیر مربوط به برک. دساه می بیشنر؟ -111
 51Ceن(        11Ti  پ(  11Caب(   01Al    آ(

 به پرسش هی  زیر پیسخ دهرر. 11Geدف کدم  -111
 آ( دساه

 ب( دعرکد الیه هی  کترارونی دکفک  کترارو 
 هی  پر شرهب( دعرکد زیر الیه 

=  ن( دعرکد کترارو  هی بی   
0

1
 

=  ث( دعرکد کترارو  هی بی   
0

1
 

 l=0ج( دعرکد کترارو  هی بی 
=  چ( دعرکد کترارو  هی بی   0 

 ح( دعرکد کترارو  هی  الیه ظرتر 
 خ( گروه و فدیف

 به پرسش هی  زیر پیسخ دهرر. 11Crدف کدم  -110
 آ( دساه

 ب( دعرکد کترارو  هی  ظرتر 
 آفکیش کترارونی الیه ظرتر پ( 

 n=1ن( دعرکد کترارو  هی بی 
 به صوفن ............... کس . 11Cuآفکیش کترارونی الیه ظرتر   -111
 الیه هی  کترارونی دف گیزهی  نارب پر هسانر. -111
 گیزهی  نارب وکبنش نیپییرنر. -111
  دس 
یاه های  آوار     ردهی  بوکناومی زیر مربوط به کترارو  هی  زیر ال -115
می بیشنر. کین  نصر جزء  نصرهی  ............... بوده،  ارد کدمای    M نصر 

 آ  ............... و دکفک  ............... کوفبرایل پر می بیشر.
(n = 1   = 1    =  1    =  
0

1
) 

 01، 10( وکسطه، 1 01، 11( وکسطه دکولی، 0
 1، 11( وکسطه، 1 1، 10( وکسطه دکولی 1
  دس 
 دف برک. دغررر دعرکد کترارو  هی  جف  نشره کتزکیش می ییبر؟ -111
0 )   1   11Fe1+ 1 )15Mn1+  n1  
1)     1  11Cr1+ 1)      1   11V

1+ 
  دس 
کگر دعرکد کترارو  هی  الیه سو.  نصر  دو برکبر کترارو  هی  الیه  -111

 دو. آ  بیشر،  رد کدمی کین  نصر برک. کس ؟
0 )11       1 )11            1 )11             1 )11 

 

 

 

 

 

 سلوکیعلیشخصیصفحه

 

 پل ارتباطی با علی سلوکی 

 

www.Kanoon.ir 




