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  زوارموسوی : تھیھ و تنظیم  جمع بندی خط بھ خط کتاب درسی دھم مناسب برای کنکور 

   )مورد  97... مناسب براي جمع بندي کنکور ( شیمی دهم ، فصل اول خط به خط بررسی 

 به مراجعه با تنها و گنجد نمی تجربی علم قلمرو  در و است بنیادي و بزرگ بسیار پرسشی که است آمده پدید چگونه هستی که سوال این به پاسخ:  1
  .  است پاسخگویی قابل   اعتقادي چارچوب

  . هستند پاسخگویی قابل تجربی علم قلمرو در دهند می رخ چگونه و چرا طبیعی هاي پدیده و گرفته شکل چگونه طبیعی جهان:  2

 براي را)  انقالب قبل سال یک ؛ خورشیدي 1356(  میالدي 1977 سال در را 2 وویجر و 1 وویجر هاي نام به پیما فضا دو دانشمندان کیهان شناخت براي:  3
  . فرستادند فضا به خورشیدي سامانه بیشتر شناخت

 اطالعات.(  بود نپتون:  4 اورانوس:  3  زحل:  2 مشتري:  1 هاي سیاره کنار از گذر با شیمیایی و فیزیکی هاي شناسنامه تهیه پیما فضا دو ماموریت:  4
  ) باشد تواند می مواد درصد ترکیب چنین هم و سیارات اتمسفر شیمیایی ترکیب ؛ سازنده عنصرهاي نوع شامل  شناسنامه

  خورشیدي منظومه در:  5

  . است خورشید به نسبت سیاره پنجمین مشتري و سومین زمین 

   دارد وجود زیر شکل گازي عناصر مشتري در  

  .  است زیاد بسیار عنصر 7 بقیه و هیدروژن درصد اختالف و عنصر 8 (  کانگان ههه(  نئون و آرگون ، گوگرد،نیتروژن، کربن، هلیم ، هیدروژن 

   درصد 2 کربن و درصد 6 هلیم ، درصد 90 هیدروژن 

   دارد وجود عنصرزیر 8 زمین در  

  . آلومینیم و کلسیم ، گوگرد، نیکل ، منیزیم، سیلیسیم ، اکسیژن ، آهن

   درصد 14 سیلیسیم و درصد 32 اکسیژن ، درصد 39 آهن 

  . دارند وجود اکسیژن و گوگرد دوعنصر سیاره هردو در 

  . دارد وجود فراوانی نظر از ششم رتبه در گوگرد سیاره هردو در 

   مشتري در موجود نجیب گازهاي فراوانی درصد ترتیب 

  . است نئون از بیشتر آرگون و آرگون از بیشتر هلیم

  . است سنگ جنس از زمین سیاره و گاز جنس از مشتري سیاره 

  .. است نزدیک هم به اکسیژن و آهن فراوانی درصد 

  )  سیلیسیم و اکسیژن...  آهن. (  است فلز  شبه از بیشتر نافلز و بیشترازنافلز فلز زمین کره در فراوانی درصد 
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  ) عنصر 8(  مشتري و زمین در موجود عناصر مقایسه

   بمونه یادت کانگان)  ...  نافلز همه(  کانگان هه هه:  مشتري  

  )   شیرازي( کآ      گو     اسمن ؛ آهن:  زمین  

  . فلز شبه هم و نافلز هم فلز هم  

  ) کنکور بندي جمع مناسب(  دهم شیمی...  اول فصل نکات بررسی

 این دهنده نشان)  He و H(  داریم هم مشترك عناصر که این عین درمشتري  و زمین دوسیاره در عناصر فراوانی میزان و نوع  در تفاوت مشاهده:  6
  که است مطلب

  . اند شده توزیع جهان در ناهمگون صورت به عنصرها 
  ) :  مهبانگ(  است زیر صورت به دانشمندان برخی دید از عنصرها پیدایش چگونگی 
  . است شده آزاد عظیمی انرژي آن طی که بوده همراه)  مهبانگ(  مهیب انفجاري با کیهان سرآغاز 
  . گذاشتند عرصه به پا هلیم و هیدروژن عنصرهاي...  پروتون و نوترون ، الکترون مانند اتمی زیر هاي ذره آمدن پدید از پس شرایط آن در 
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 کردند ایجاد  را سحابی نام به  گازي اي مجموعه و شده متراکم...  شده تولید He هلیم و H هیدروژن گازهاي دما کاهش و زمان گذشت با 
  . شدند کهکشان و ستاره پیدایش سبب ها سحابی این بعدها که

  . میرند می زمانی و کنند می رشد T شوند می متولد ها ستاره:   7

  .  شوند پراکنده فضا در آن سازنده عناصر شود می سبب که دلیلی همان...  است همراه بزرگ انفجار با ستاره مرگ:   8

  . دهد می رخ اي هسته هاي واکنش " ویژه و باال بسیار دماهاي " در خورشید همانند ها ستاره ن درو:  9

  . آید می پدید تر سنگین عنصرهاي...  تر سبک عنصرهاي از آنها در که هایی واکنش:  اي هسته هاي واکنش:  10

  . شود می فراهم تر سنگین عنصرهاي تشکیل شرایط ، باشد تر بیش ستاره دماي چه هر:  11

 اتم و شوند می متالشی ، مهیب انفجاري در ، داده دست از را خود پایداري ،بخشی گرما و نورافشانی  سال میلیون چندین از پس ستارگانی چنین:  12
   شود می پراکنده گیتی سرتار در ها آن درون هاي

   دلیل همین به

  . دانست عنصرها تولید کارخانه باید را ستارگان:  13

 تر سنگین عنصرهاي تشکیل شرایط ، باشد بیشتر ستاره دماي چه هر . شوند ساخته آن در باید عنصرهایی چه که کند می تعیین ستاره اندازه و دما:  14
  . شود می فراهم

  .  ندارد نوترون خود هسته درون که هیدروژن از غیر به  است نوترون و پروتون ،الکترون اتمی زیر ذره سه داراي اتم هر:  15

  . دهند می نشان Z با را آن و گفته اتمی عدد ،اتم هسته در موجود هاي پروتون تعداد به:  16

  . دهند می نشان A با را آن و اتم هسته در موجود هاي نوترون و ها پروتون مجموع:  جرمی عدد:  17

  .  دهد می نشان را هسته در موجود هاي نوترون تعداد اتمی عدد و جرمی عدد تفاوت یون در هم و اتم در هم:  18

  . است برابر الکترون و پروتون تعداد خنثی اتم در:  19

  . آنهاست هاي نوترون تعداد در ها ایزوتوپ تفاوت.  دارند متفاوت جرمی عدد و یکسان اتمی عدد که عنصر یک هاي اتم به) :  مکان هم(  ایزوتوپ:  20

 جدول در ها نوترون تعداد در تفاوت وجود با عنصر یک هاي اتم همه رو این از و است وابسته آن اتمی عدد به عنصر هر هاي اتم شیمیایی خواص:  1 2
  )  مکان هم. (  کنند می اشغال را مکان یک تنها اي دوره

  . دارند تفاوت یکدیگر با چگالی مانند جرم به وابسته فیزیکی خواص برخی در ها ایزوتوپ:  13

  . است ساختگی ایزوتوپ 4 و   طبیعی ایزوتوپ سه داراي هیدروژن:   هیدروژن هاي ایزوتوپ:  14

  . است ناپایدار دیگر طبیعی ایزوتوپ و پایدار آن اول ایزوتوپ دو هیدروژن طبیعی هاي ایزوتوپ بین از:  15

  . ناپایدارتراست همه از)  7 جرمی د عد(  آن 7 ایزوتوپ که است)  طبیعی یکی و ساختگی تا 4( ناپایدار ایزوتوپ 5  داراي هیدروژن:  16
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 ایزوتوپ از نیمی آن طی که است زمانی مدت عمر نیم واقع در . است پایدار اندازه چه تا ایزوتوپ آن که دهد می نشان ایزوتوپ هر عمر نیم:  17
  . شود می متالشی

  . شود می گفته ایزوتوپ رادیو)  ناپایدار(  زا پرتو هاي ایزوتوپ به:  18

 شوند می متالشی زمان گذشت با و هستند ناپایدار ،باشد 1/5 از بیش یا برابر ها پروتون به ها نوترون شمار نسبت که هایی هسته اغلب .   
 کنید دقت اغلب کلمه به .  

  . است طبیعی ایزوتوپ 2 داراي لیتیم:  19

  :  بسپرید خاطر به  را است آمده زیر شکل در  که هیدروژن هاي ایزوتوپ پایداري ترتیب:    20

  

  ) ساختگی عنصر 26.(  شود می یافت طبیعت در عنصر 92 تنها...  شده شناخته عنصر 118 از:  21

 در ایزوتوپ رادیو این...  شد ساخته اي هسته) راکتور(  واکنشگاه در که است بشر دست ساخت عنصر نخستین 99 جرمی عدد و 43 اتمی عدد با تکنسیم:  22
  . دارد اي ویژه کاربرد پزشکی برداري تصویر

   با یدید یون زیرا   شود می استفاده تیروئید  شکل اي پروانه غده برداري تصویر براي تکنسیم از:  23 

   است تکنسیم حاوي که یونی 

  

  . شود می فراهم برداري تصویر امکان   تیروئید در یون این مقدار افزایش با و کند می جذب نیز را یون این تیروئید غده و دارد مشابهی اندازه 

  . کرد نگهداري طوالنی مدت براب و تهیه را عنصر این از زیادي مقادیر توات نمی و است کم تکنسیم اتم ماندگاري زمان:  24

 کار به ایزوتوپ.(  دارد کاربرد اتمی راکتور در سوخت عنوان به اغلب آن هاي ایزوتوپ از یکی که است زایی پرتو فلز.  .. ترین شده شناخته...  اورانیم:  25
  .  است کمتر درصد 0/7 از طبیعی مخلوط در ایزوتوپ این فراوانی  .)  است 235_ اورانیم رفته

  . دارد قرار اکتنیدها دسته در و واسطه عناصر جز اورانیوم 

 " ایزوتوپی سازي غنی " فرایند این به که دهند افزایش عنصر هاي ایزوتوپ مخلوط در را ایزوتوپ این مقدار توانستند ایران اي هسته دانشمندان:  26
  . شود می گفته

 نیروگاه در سوخت و کشاورزي، پزشکی در آنها از که طوري به هستند آن از گیري بهره و مهار به موفق بشر ولی هستند خطرناك بسیار ها ایزوتوپ رادیو:   27
  . شود می استفاده اتمی هاي

  . برد نام را تکنسیم و فسفر توان می ایران در شده تولید هاي ایزوتوپ رادیو از:  28

  . آید می شمار به اي هسته صنایع هاي چالش از آنها دفع، است خطرناك و دارد زایی پرتو خاصیت هنوز اتمی راکتورهاي پسماند:  29
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 وجود هموگلوبین ساختار در آهن هاي یون زیرا شود می استفاده خون گردش دستگاه از برداري تصویر براي که است ایزوتوپ رادیو یک 59_ آهن اتم:  30
  . دارند

  . است الکتریکی انرژي تولید در آنها از استفاده زا پرتو مواد هاي کاربرد از یکی:  31

  . ندارد اقتصادي صرفه و است زیاد آن تولید هزینه اما ،) کیمیاگري(  کند تولید طال تواند می انسان شیمی علم پیشرفت با:  32

  . گویند می دار نشان گلوکز ، زا پرتو اتم حاوي گلوکز به:  33

  .  دارد وجود پرتوزا اتم حاوي گلوکز هم و معمولی گلوکز هم سرطانی توده در:  34

  . هستند سیگاري ، شوند می دچار  ریه سرطان به که افرادي اغلب رو این از دارد زا پرتو مواد توجهی قابل مقدار قلیان و سیگار دود:  35

  . بسپرید خاطر به را زیر شکل در شده مشخص هاي قسمت:  36

  

  

  . کرد پیدا دسترسی اطالعات به توان می آسانتر و تر سریع ، یادگیري در پایه هاي مهارت از یکی کردن بندي طبقه:  37
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 را گوناگون عنصرهاي رفتار توان می آن به توجه با که گیرند می قرار هم کنار جدولی در شان شباهت اساس بر شده شناخته عنصر 118 تناوبی جدول در:  38
  . کرد بینی پیش

  . دارد وجود گروه 18 و دوره 7 تناوبی جدول در، اند شده سازماندهی اتمی عدد افزایش اساس بر عنصرها اي دوره جدول در:  39

 گرفته قرار ستون در که گروه هر عناصر و دارند متفاوتی شیمیایی خواص اند گرفته قرار هم کنار در اتمی عدد افزایش اساس بر دوره یک در که عناصري:  40
  . شود می تکرار مشابه صورت به عنصرها خواص راست به چپ از دوره هر در. دارند مشابه شیمیایی خواص...  اند

  . دهد می نشان عنصررا دوره و گروه شماره اي دوره جدول در عنصر هر مکان یا موقعیت:  41

 اتم جرم تعیین براي را نسبی جرم  مقیاس دلیل همین به، کرد گیري اندازه را جرمشان و مشاهده را آنها توان نمی مستقیم روط به و ریزند بسیار ها اتم:  42
  . بریم می کار به ها

  

  . کنند می گیري اندازه، است 12_کربن اتم جرم دوازدهم یک که amuاتمی جرم واحد با را ها اتم جرم:  43

  . است  amu  دوهزارم یک حدود در و ناچیز الکترون جرم و amu جرم با برابر تقریب با نوترون و پروتون جرم:  44

  . کنید مطالعه دقت به را است آمده زیر جدول در  که  شان جرم و الکترون و نوترون و پروتون نماد:  45

  

   و هستند ریز نکردنی باور طور به ها اتم:  46

   آورد دست به را آنها تعداد  شمارش و دستگاهی هیچ با  توان نمی

 هاي اتم تعداد  توان می باشیم داشته را اتم یک جرم  اگر   یعنی...  کرد محاسبه عنصر نمونه در را سازنده هاي ذره شمار توان می مواد جرم روي از اما
  . کرد محاسبه)   جرم از مشخصی مقدار(  عنصر نمونه یک در را سازنده

  . کنند می گیري اندازه  زیاد دقت با را ها اتم جرم   جرمی سنج طیف منا به دستگاهی از استفاده با دانشمندان:  47

  . بود خواهد 1 با برابر...  گرم حسب بر هیدروژن اتم یک جرم در آووگادرو عدد ضرب حاصل:  48

   . است آمده زیر تصویر در  گرم واحد و amu   واحد حسب بر جرم بین ارتباط:  49
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  . استamu 14   با برابر نیتروژن اتم یک جرم مثال عنوان به ، بود خواهد هسته در موجود هاي نوترون و ها تعدادپروتون مجموع با برابر اتم یک جرم:  50

 یک جرم با برابر عددي نظر از یا بود خواهد مول بر گرم حسب بر ولی اتم یک  جرمی عدد همان با برابر گرم حسب بر اتم هر از مول یک جرم:  مهم نکته 
  . بود خواهد amu حسب بر اتم

  .  کرد گشایی رمز را آفرینش رازهاي توان می آن از استفاده با که است کلیدي نور:  51

  . کرد گیري اندازه مستقیم طور به توان نمی را آنها هاي ویژگی آسمانی اجرام دیگر و خورشید بودن دور دلیل به:  52

  . کرد تعیین دماسنج مانند ابزاري با توان نمی را داغ بسیار اجسام دماي:  53

  . است چقدر آن دماي و شده ساخته چه از سیاره یا ستاره آن که دهد می نشان رسد می ما به سیاره یا ستاره یک از که نوري:  54

  . بدهد ما به آنها درباره ارزشمندي اطالعات موادگوناگون از شده گسیل  توهاي پر از استفاده با تواند می با که است دستگاهی سنج طیف دستگاه:  55

  ، است پراکنده هوا در هنوز بارش از پس که هوا در موجود آب هاي قطره از عبور با اما  رسد می نظر به سفید خورشید نور:  56

   پیوسته اي گستره و شده تجزیه 

  . است گوناگون هاي رنگ از موج طول نهایت بی شامل  که کند ایجاد ها رنگ از 

 بیشتر پرتوها بقیه از بنفش پرتو انحراف میزان...  گیرد می بر در را بنفش تا سرخ هاي رنگ از اي گستره و شده تجزیه منشور از عبور هنگام خورشید نور:  57
  . خواهدبود بیشتر   موج انرژي میزان باشد تر کوتاه موج طول چه هر  که است موج طول ؛ موج هاي ویژگی از یکی.است

  . گویند می مرئی گستره...  است نانومتر 700 تا 400 ناحیه در که گستره این به که ببیند نوررا از محدودي گستره تواند می انسان چشم:  58

  . کنند می حمل انرژي خود با که است مغناطیس الکترو هاي پرتو از بزرگی بسیار گستره شامل خورشید نور:  مهم نکته

  . است مغناطیس الکترو پرتوهاي گستره از کوچکی بخش تنها مرئی نور:  دیگر بیان به

  . گویند می نشر دارد می گسیل مغناطیس الکترو پرتوهاي خود از  ؛ انرژي جذب ��� با شیمیایی ماده یک آن در که فرایندي به شیمیدان:  ０

  . شود می گفته خطی نشري طیف آن به که آید می دست به الگویی دهیم عبور منشور یک از را ترکیب یک از شده نشر نور اگر:  مهم نکته

  .  است رنگ زرد و مشابه آن گوناگون هاي ترکیب و  سدیم ���فلز شعله رنگ. دارند رنگی شعله ها نمک از � بسیاري � که دهد می نشان تجربه:  60
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  . است آنها در سدیم   بخار وجود دلیل به ها بزرگراه کنار هاي المپ رنگ زرد نور:  61

  . شود می استفاده فام سرخ هاي نوشته و تبلیغاتی تابلوهاي در نئون المپ از:  62

  . گیرد می بر در را مرئی طیف گستره از کوتاهی باریکه فقط)  عنصر هر از شده نشر رنگ(  عنصر هر شعله رنگ:  63

 چه( عنصر هر ویژه خطی نشري طیف و شود می گفته نشري خطی طیف آن به رو این از ؛ است  رنگی موج طول با خط چند شامل تنها عناصر نشري طیف:  64
  . کرد استفاده عنصر شناسایی براي آن از توان می انگشت اثر مانند و است)   نافلز چه و فلز

  . است کاالها هاي بسته برروي بارکد کاربرد مانند خطی نشري طیف کاربرد:  65

   عنصر چند طیف در شده دیده رنگی هاي خط د تعدا:  66

   خط 4:   لیتیم و هیدروژن 

 هر و است متفاوت خطوط این قرارگیري مکان ولی دارند خط 4 خود نشري طیف در دو هر هیدروژن و لیتیم که است درست:  مهم نکته 
  )  است متفاوت رنگی خطوط موج طول.(  دارند را خود به مخصوص نور کدام

   خط 9:  هلیم 
   خط 22:  نئون 

  

  

 شد موفق دارد معینی انرژي هیدروژن اتم در  الکترون اینکه گرفتن نظر در با وي. کند خود آن از را نوبل جایزه توانست دانمارکی فیزیکدان بور نیلز:  67
  . کند توجیه را عناصر بقیه خطی نشري طیف نبود قادر ولی داد توضیح خوبی به را هیدروژن خطی نشري طیف مدل این با و کند ارائه هیدروژن اتم براي مدلی
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  . بود اتم ساختار به نسبت دانشمندان نگرش بهبود براي مهمی بسیار گام ولی نداشت زیادي عمر اگرچه بور اتمی مدل 

 ارائه اتم براي اي الیه ساختاري...  ها اتم از نور نشر چگونگی چنین هم و عنصرها دیگر خطی نشري طیف  ایجاد علت و توجیه دنبال به دانشمندان 
 در و تر بزرگ بسیار فضایی در ها الکترون و گرفته قرار اتم مرکز در و کوچک بسیار فضایی در هسته که گیرند می نظر در  اي کره را اتم ، مدل این در. کردند

  . دهند می نمایش n با را الیه هر شماره و کنند می گذاري شماره بیرون سمت به هسته از را ها الیه این.  شوند می توزیع هسته پیرامون هایی الیه

  . شود می نامیده اصلی کوانتومی عدد n و 

   . دارد بیشتري حضور احتمال زیر شکل در  شده داده نشان محدوده در اما یابد می حضور هسته پیرامون نقاط همه در ؛ باشد که اي الیه هر در الکترون 

  

  

  

  .  است دیگر الیه به الیه یک از الکترون انتقال هنگام انرژي بودن اي پیمانه یا کوانتومی  اتم کوانتومی مدل در جالب و مهم نکته:  68

  . است کوانتومی یا گسسته میکروسکوپی نگاه در اما پیوسته صورت به ماکروسکوپی نگاه در ماده مانند نیز انرژي 

  . بود خواهد بیشتر الیه در موجود ي ها الکترون انرژي باشد تر بزرگ n چه هر:  69

 مقدار چه هر .  یابند می انتقال باالتر اي الیه به الیه یک از معین انرژي جذب با ها الکترون عنصر یک گازي هاي اتم کردن گرم و نور تابش با:  70
  . یابند می انتقال باالتري هاي الیه به ها الکترون ؛ باشد بیشتر شده جذب انرژي

  )  مهم بسیار. (  شود می کمتر قبلی الیه با انرژي میزان اختالف ؛ شود می تر بزرگ n شماره هرچه:  71
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 دارد قرار پایه  حالت در اتم شود می گفته که طوري به است برخوردار نسبی پایداري از اتم و دارند معینی انرژي و آرایش ، الیه هر در ها الکترون:  72
.  

 می گفته برانگیخته حالت ؛ حالت این به که یابند می انتقال باالتر هاي الیه به معین و کافی انرژي جذب هابا اتم)  اتم ناپایدار حالت(  برانگیخته حالت:  73
  . شود

  

 براي و برگردند پایه حالت به نهایت در و پایدارتر حالت به انرژي دادن دست از با دارند تمایل و هستند ناپایدار و تر انرژي پر براگیخته هاي اتم 
  )    خطی نشري طیف تشکیل همان(  است انرژي دادن دست از براي شیوه ترین مناسب نور نشر الکترون

  . دهد می نشان تر پایین هاي الیه به باالتر هاي الیه از را ها الکترون بازگشت هنگام شده نشر پرتوهاي عنصر هر خطی نشري طیف در رنگی نوار هر 

  . است اتمی عدد به وابسته و اتم آن ویژه اتم هر هسته پیرامون الکترونی هاي الیه انرژي 

 به منحصر خطی نشري طیف عنصر هر براین بنا است متفاوت گوناگون هاي اتم در ها آن میان انرژي تفاوت هاو الیه انرژي  باال مطلب به توجه با 
  .  کند می ایجاد را خودش

  

  

  . گیرند می قرار مرئی نور ناحیه در 2 الیه به   3 و  4 ، 5 ، 6  هاي الیه از  هایی انتقال کنید دقت

   بنفش:  2 به 6 انتقال

   آبی:  2 به 5 انتقال
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   سبز:  2 به4 انتقال

   قرمز:  2 به 3 انتقال

  . بسپرید خاطر به را قصاب

  . کنید دقت هسته از شدن دور با یکدیگر با ها الیه انرژي تفاوت به 

  . داد توضیح آن الکترونی آرایش روي از توان می را اتم هر الکترونی آرایش:  ها الیه زیر و ها الیه در ها الکترون توزیع:  74

  . دارد الیه زیر یک...  1 برابر  n با اول الیه مثال عنوان به.  دارد وجود الیه زیر n شماره تعداد به اصلی الیه هر در اتم هر الکترونی آرایش نوشتن براي  

  . دارد الیه زیر n_1 تا صفر از الیه هر و شود می مشخص l نماد با الیه زیر هر 

  . آید می دست به 4l+2 رابطه از الیه زیر هر ظرفیت 

   الکترون 2 گنجایش s الیه زیر 

   الکترون 6 گنجایش p الیه زیر

   الکترون 10گنجایش d الیه زیر

  .  دارد را الکترون 14 گنجایش f الیه زیر

  . آید می دست به 2n^2 رابطه از اصلی الیه هر در موجود هاي الکترون تعداد  بیشترین 

  . است گام به گام افزایش یا ساختن معناي به آفبا آلمانی ي واژه  دهد می نشان گوناگون هاي اتم در را ها زیرالیه شدن پر ترتیب آفبا قاعده 

 زیر سپس و است کمتري انرژي داراي که  شود می پر هسته به تر نزدیک هاي زیرالیه ابتدا ها زیرالیه به الکترون افزودن هنگام آفبا قاعده مطابق 
  . شد خواهد پر باالتر هاي الیه

  . دارد بیشتري انرژي ، تر بزرگ n با الیه زیر  باشد؛ یکسان الیه زیر چند یا دو براي n+l اگر که طوري به دارد بستگی n+l و n به ها الیه زیر انرژي 

 طیف هاي روش کمک به امروزه. دارد نارسایی جدول عنصرهاي برخی اتم براي اما ؛ کند می بینی پیش را عنصرها اغلب الکترونی آرایش آفبا قاعده 
  . کنند می تعیین دقت با را هایی اتم چنین الکترونی آرایش ، پیشرفته سنجی

 نخست ، فشرده آرایش به دستیابی براي.  شود می خوانده فشرده الکترونی آرایش که نوشت توان می نیز دیگري شیوه به را ها اتم الکترونی آرایش 
 نجیب گاز شیمیایی نماد با است نجیب گاز یک الکترونی آرایش همانند که الکترونی آرایش از بخشی سپس ؛ نوشته گسترده صورت به را نظر مورد اتم آرایش

  . شود می جایگزین

  . است اتم ظرفیت الیه نام به الیه ترین بیرونی در ها الکترون آرایش نمایش دلیل به الکترونی آرایش اهمیت 

  . کند می تعیین را اتم شیمیایی رفتار ؛ آن هاي الکترون که است اي الیه اتم یک ظرفیت الیه 

  . گویند می اتم ظرفیت هاي الکترون ؛ ظرفیت الیه هاي الکترون به 
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  . است 4s و 3dهاي الیه زیر شامل ظدفیت الیه ، چهارم دوره از  d دسته عنصرهاي در 

  . داد نشان زیر صورت به توان می را ها الیه زیر در الکترون شدن پر ترتیب 

  

  

 آنها پذیري واکنش میزان مبناي توان می را نجیب گاز آرایش به دستیابی و دارد بستگی آن ظرفیت هاي الکترون تعداد به اتم هر شیمیایی رفتار:  75
  . دانست

  . است رنگ زرد کلر گاز:  76

  . است شده تشکیل اتم یک از تنها که است آنیونی یا کاتیون ، اتمی تک یون:  77

  . شوند می نامیده دوتایی یونی ترکیب ؛ باشند شده ساخته عنصر نوع 2 از تنها که یونی هاي ترکیب:  78

  . دهد می نشان درطبیعت را ها اتم از شده شناخته هاي یون زیر جدول: 79

  

  . شوند می نامیده مولکولی هاي ترکیب ، دارند مولکول خود ساختار در که شیمیایی هاي ترکیب:  80

  . گویند می مولکولی فرمول ، دهد می نشان را عنصر هر هاي اتم شمار ، سازنده عنصرهاي نوع بر افزون که شیمیایی فرمول به:  81

  .  است ها مولکول بعدي سه  نمایش براي روشی ، کن پر فضا مدل:  82
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  . است شده داده نشان ، دارند وجود دواتمی هاي مولکول شکل به اتاق فشار و دما در که عنصرهایی زیر جدول در: 83

  

  

  . شود می محاسبه اي هسته هاي واکنش در شده تولید انرژي آن از و ارائه اینشتین توسط E=mC^2 رابطه:  84

  . است شیمیایی رفتار از اي نشانه الکتردن گرفتن یا دادن دست از:  85

  . شود می ایجاد رنگ زرد نور ؛ سود اعمال شور خیار یک به ولتی 110 و وب متنا الکتریکی جریان اگر:  86

، به همین  است شده تشکیل سرب از کردند می گمان که ظاهري شکل علت به قدیم در   و است نرم بسیار که است کربن از شکلی دگر گرافیت:  87
  .دلیل هنوز به سرب مداد معروف است 

  )  عددي نظر از. (  است گرم حسب بر مولکول مول یک جرم با برابر amu حسب بر مولکول یک جرم:  88

  . است شدن پر حال در آنها در 4f الیه زیر و گرفته قرار النتانیدها دسته در 70 تا 57 عناصر تناوبی جدول در:  89

  . است شدن پر حال در آنها در 5f الیه زیر و گرفته قرار اکتینیدها دسته در 102 تا 89 اتمی عدد عناصربا تناوبی جدول در:  90

  . شود می محاسبه اي هسته هاي واکنش در شده تولید انرژي آن از و ارائه اینشتین توسط E=mC  2 رابطه:  91

  . است شیمیایی رفتار از اي نشانه الکترون گرفتن یا دادن دست از:  92

  . شود می ایجاد رنگ زرد نور ؛ سود اعمال شور خیار یک به ولتی 110 و وب متنا الکتریکی جریان اگر:  93
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  . است شده تشکیل سرب از کردند می گمان که ظاهري شکل علت به قدیم در   و است نرم بسیار که است کربن از شکلی دگر گرافیت:  94

  )  عددي نظر از. (  است گرم حسب بر مولکول مول یک جرم با برابر amu حسب بر مولکول یک جرم:  95

  . است شدن پر حال در آنها در 4f الیه زیر و گرفته قرار النتانیدها دسته در 70 تا 57 عناصر تناوبی جدول در:  96

  . است شدن پر حال در آنها در 5f الیه زیر و گرفته قرار اکتینیدها دسته در 102 تا 89 اتمی عدد عناصربا تناوبی جدول در: 97

  

  )مورد  195...  کنکور بندي جمع براي مناسب(  دوم فصل ، دهم شیمیخط به خط  بررسی

 را خورشید گرماي ، است پاك هواي از سرشار که اي هاله ، است چرخش حال در گازها از اي هاله در اي فیروزه گویی همانند فضا در زمین:  1
  . کند می توزیع ما سیاره سرتاسر در را آب و محافظت کیهانی خطرناك پرتوهاي از را زمین ساکنان ، دارد می نگه خود در

 گوناگون گازهاي از مخلوطی اتمسفر این و است فراهم آن روي زندگی امکان که دارد اتمسفري زمین تنها ، خورشیدي هاي سیاره میان در:  2
  . است یافته امتداد زمین سطح از متري کیلو 500 فاصله تا که است

  . ماند می سیب پوست نازکی به زمین به نسبت کره هوا ضخامت ، کنیم تشبیه سیب به را زمین اگر:   3

  . شود می نامیده هوا اغلب که است کره هوا همان یا زمین اتمسفر زمین پیرامون اي فیروزه الیه:  4

 سبب ها مولکول گرمایی انرژي دیگر سوي از و شود می اتمسفر از آنها خروج از مانع و دارد می نگه خود پیرامون در را گازها این زمین جاذبه:  5
  . شوند توزیع کره هوا سرتاسر در و باشند جنبش حال در پیوسته تا شود می

 هوا که هایی مکان در یا وزد می باد که روزهایی مگر ، کنیم نمی حس خود پیرامون در را آن وجود معمول طور به ما و هستند نامرئی گازها اغلب:  6
  . است جریان در خوبی به

 زمین سطح از کیلومتري 12 تا10 فاصله در هوایی و آب تغییرات.  است خورشید و آب ، هواکره ، زمین  میان کنش برهم نتیجه هوا و آب:  7
  . افتد می اتفاق تروپوسفر الیه یعنی

 همه در فشار این ؛ دارد فشار گوناگون گازهاي داشتن دلیل به نیز کره هوا ، است ظرع دیواره با آن هاي مولکول برخورد از ناشی گاز هر فشار:  8
  . شود می وارد یکسان میزان به و ما بدن بر ها جهت

  . دانست آن بودن اي الیه بر دلیلی توان می را کره هوا در دما تغییر روند:  9

  . یابد می کاهش چگالی و)   حجم واحد در ها ذره تعداد( کاهش کره هوا هاي مولکول تراکم ، زمین سطح از گرفتن فاصله با:  10

 می افت درجه 6 حدود در دما ، متر کیلو هر ازاي به ارتفاع افزایش با الیه این در ، دهد می رخ تروپوسفر الیه در زمین هواي و آب تغییرات:  11
  . رسد می گراد سانتی درجه 55 منهاي حدود به الیه انتهاي در و کند

 و هلیم مانند مثبت اتمی تک هاي یون.(  شود می مشاهد نیز مثبت هاي یون گاز هاي مولکول بر عالوه ؛ باال به متر کیلو 100 ارتفاع از:  12
  )  نیتروژن و اکسیژن مانند اتمی دو هاي یون و هیدروژن و اکسیژن




