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ش�م� دهم صفحه 3 خود را ب�ازما��د

آ)

ب) 
اکسیژن و گوگرد

البته همه عناصری که در مشتری یافت می شود در زمین هم یافت می شود.

پ)
مشتری

 
 

ت) 
گاز، زیرا بیشتر عناصر نافلزی هستند.

ث)
 کبالت، نیکل، پتاسیم و غیره
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ش�م� دهم صفحه 5 خود را ب�ازما��د

 .1
عدد اتم�: ب�انگر تعداد پروتون های �ک اتم است.

عدد جرم�: ب�انگر مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های �ک ماده
است.

Mg با عدد جرم� 24 
 

Mg با عدد جرم� 25 

Mg با عدد جرم� 26 

12                                        12                          12                         24

13                                        12                          12                         25

14                                         12                          12                         26
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ش�م� دهم صفحه 6 باهم ب�ند�ش�م

.1
الف) همگ� دارای عدد اتم� �کسان هستند و از لحاظ خواص ش�م�ا�� �کسان و ف�ز�ک� متفاوت هستند.

ب) سه ا�زوتوپ در طب�عت �افت م� شود و چهار ا�زوتوپ ساختگ� بوده است.
پ) ا�زوتوپ های طب�ع�: ا�زوتوپ با عدد جرم� 3 و ا�زوتوپ های ساختگ�: ا�زوتوپ با عدد جرم� 7

ت) از طب�ع� فقط ا�زوتوپ با عدد جرم� 3 ول� ا�زوتوپ های ساختگ� همگ� پرتوزا اند.
ث) ا�زوتوپ ها�� که عدد جرم� 3 و ب�شتر از آن دارند.
ج) ا�زوتوپ ها�� که عدد جرم� 3 و ب�شتر از آن دارند.

چ) هرچه درصد فراوان� ب�شتر باشد، پا�دارتر هستند.

.2
ل�ت�م با عدد جرم� 7:                                           94% = 100 × 

3ل�ت�م با عدد جرم� 6:                                               6% = 100 × 
50
47

50

https://bekhun.com/


ش�م� دهم صفحه 9 باهم ب�ند�ش�م

برای تشخیص سلول های سرطانی، گلوکوز حاوی اتم پرتوزا به بدن
فرد تزریق می شود. با گردش خون این مواد به سلول ها می رسند.
در اینجا گلوکوزها جذب سلول سرطانی می شوند و با دستگاه به
سمت سلول های سرطانی پرتو تابیده می شود. از بازتابش این

پرتوها، می توانند به ویژگی سلول های سرطانی پی ببرند.
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گروه دوره اتم

13 3 Al

2 4 Ca

7 4 Mn

16 4 Se

ش�م� دهم صفحه 13 خود را ب�ازما��د

.1

2. گزینه آ، چون در جدول دوره ای، هم گروه هلیم است.
3. گزینه ب، زیرا این عنصر هم گروه فلوئور است.

4. گزینه ب، زیرا هردو دارای الکترون ظرفیتی بوده و در یک گروه
قرار دارند.
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ش�م� دهم صفحه 15 باهم ب�ند�ش�م

آ)

عدد به دست آمده 35.484 است و عدد بیان شده در کتاب 35.45 است.ب) 

Li6
94% Li

6.94
7

6%

ب)
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ش�م� دهم صفحه 16 باهم ب�ند�ش�م

225
2.8
1.1
0.10.002

0.022
0.056

4.5

ب) کاغذ A4، چون دقت اندازه گیری آن در حد گرم است.
پ) یک گرم را روی ترازوی دیجیتال قرار می دهیم و آن را وزن

می کنیم و سپس وزن را بر تعداد تقسیم می کنیم.
ت) خیر، چون بسته به ابعاد آن دارد.
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ش�م� دهم صفحه 17 پ�وند با ر�اض�
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ش�م� دهم صفحه 19 خود را ب�ازما��د

.1

.2

.3
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ش�م� دهم صفحه 21 خود را ب�ازما��د

م� دان�م که انرژی با طول موج رابطه عکس دارد؛
�عن� هرچه طول موج باالتر باشد، انرژی کمتر است. 
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ش�م� دهم صفحه 21 کاوش کن�د

1.نوری مشاهده نم� کن�م.
 

2.نور سف�دی از المپ خارج م� شود.
 

3.هر بار نورها�� با رنگ متفاوت د�ده م� شود.
 

4.با فشردن دکمه ها انرژی منقل م� شود. هر رنگ طول موج و
انرژی مخصوص به خود را داشته و تاث�ر متفاوت� بر گ�رنده

م� گذارد.
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ش�م� دهم صفحه 23 خود را ب�ازما��د

اتم هیدروژن؛ زیرا تعداد خطوط طیفی و طول موج
رنگ این خطوط با اتم هیدروژن هم خوانی دارد.
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ش�م� دهم صفحه 28 باهم ب�ند�ش�م

آ. 
نارنجی: 2 عنصر                                آبی: 6 عنصر

سبز: 10 عنصر                                    زرد: 14 عنصر
 

ب.از 2 بخش تشکیل شده که دارای دو الکترون و شش الکترون است.

پ. چهار نوع زیرالیه با گنجایش 2 , 6 , 10 , 14 الکترون داریم.

https://bekhun.com/


ش�م� دهم صفحه 28 باهم ب�ند�ش�م

A = 4l + 2                                 .1آ

23 1 0
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ش�م� دهم صفحه 28 باهم ب�ند�ش�م

2
2 1
10 6

3

 ب) زیرالیه پنجم دارای l = 4 است پس با استفاده از فرمول
4l + 2 دارای 18 الکترون است.
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ش�م� دهم صفحه 32 خود را ب�ازما��د

 1s   2s  2p

1s   2s   2p   3s  3p

1s   2s   2p   3s   3p   4s
1s   2s  2p  3s   3p   3d   4s  4p

 1s   2s   2p   3s   3p   3d   4s   4p  5s2 2 2 2 2

2 2 2

2

2

22 2

2 2

2 22

6

66

66

6 6 6

666

10

10

.2

https://bekhun.com/


ش�م� دهم صفحه 33 خود را ب�ازما��د

11814 162917
4    4    4    3     2     2     2

n=2
n=2
n=2
n=3

n=4
n=4

1
6

7
9

4
8

1s²2s¹

[He] 2s² 2p⁴

[Ne] 3s² 3p²

[Ar] 3d 4s²

[He]2s²2p⁶

[Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁵

7
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ش�م� دهم صفحه 33 خود را ب�ازما��د

پ)
شماره دوره همان شماره الیه ظرفیت است. عناصری که به 3d ختم

می شوند، در دوره چهارم جای دارند.
Li , Ca , Co

Br , Si , Ne , O عناصری که زیرالیه s و d آن ها در حال پرشدن است،
شماره گروه با الکترون عناصر برابر است. عناصری که زیرالیه P آن ها
در حال پرشدن است، با اضافه کردن عدد 10 به تعداد الکترون های

ظرفیت شماره گروه بدست می آید.
عناصر دسته d دارای شماره دوره (n+1) هستند. برای بدست آوردن

شماره گروه باید تعداد الکترون ظرفیت را در نظر بگیریم. البته به جز
کروم و مس.
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Zn Fe Al C عنصر

12 8 13 14 گروه

2 4 3 2 دوره

ش�م� دهم صفحه 33 خود را ب�ازما��د

.2

.3S , P , D , F عناصر موجود در جدول تناوبی شامل 4 دسته
می شوند. 

عناصری که در هر گروه جدول قرار دارند آرایش الکترونی الیه
ظرفیت مشابهی هستند.
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ش�م� دهم صفحه 35 خود را ب�ازما��د

ب) آرایش الکترون نقطه ای اتم عنصرهای یک گروه مشابه یکدیگر
است؛ چون تعداد الکترون های الیه ظرفیت آن ها باهم برابر است.

 
پ) با افزایش شماره ی گروه، الکترون های ظرفیتی بیشتر می شود و

تعداد الکترون های جفت شده هم افزایش می یابد.
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ش�م� دهم صفحه 37 باهم ب�ند�ش�م

 آ) آرایش الکترون نقطه ای گازهای نجیب همگی جفت و کامل می باشند. عناصر گروه 1
و 2 و 13 الکترون از دست می دهند و عناصر گروه 15 و 16 و 17 الکترون می گیرند.

 
ب) عناصر فلزی 1 و 2 و 3 الکترون از دست می دهند و به گاز نجیب قبل خود می رسند

و عناصر نافلزی با گرفتن 1 و 2 و 3 الکترون به گاز نجیب بعد از خود می رسند.
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ش�م� دهم صفحه 37
 

باهم ب�ند�ش�م

3. عنصر خانه شماره 7 با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل
می شود. و عنصر خانه شماره 12 با از دست دادن الکترون به

کاتیون تبدیل می شود.

https://bekhun.com/


ش�م� دهم صفحه 38 باهم ب�ند�ش�م

1.از آنجایی که ترکیب یونی خنثی است بار کاتیون را زیروند آنیون و بار آنیون را
زیروند کاتیون قرار می دهیم. چنانچه زیروندها ساده شوند باید آن ها را ساده
نمود زیرا زیروندها کوچکترین نسبت میان کاتیون و آنیون را نشان می دهند.

.2
 CaBr (آ
K  N (ب
MgS (پ
AlF  (ت

2

3

3
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ش�م� دهم صفحه 38 باهم ب�ند�ش�م

منیزیم اکسید
کلسیم کلرید

پتاسیم اکسید

لیتیم برمید
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ش�م� دهم صفحه 41 خود را ب�ازما��د

-1
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ش�م� دهم صفحه 42 تمر�ن شماره 1

آ)

ب)                             گروه = 8 , دوره = 4

d پ)                                       دسته

ت)            بله، چون عدد اتمی برابر دارند.
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ش�م� دهم صفحه 42 تمر�ن شماره 2

KF  آ) پتاسیم فلوئورید
 

Ca  N  ب) کلسیم نیترید
 

AlF  پ) آلومنیم فلوئورید

2

3

3
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ش�م� دهم صفحه 42 تمر�ن شماره 3

آ)

ب) به ترکیب هایی که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی
متفاوت دارند، می گویند نسبت به یکدیگر هم مکان هستند.
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ش�م� دهم صفحه 42 تمر�ن شماره 4

در خیارشور یون های مثبت سدیم و منفی کلر وجود دارد.
هرگاه جریان برق با ولتاژ باال را از آن عبور دهیم، چون

یون ها حرکت می کنند، نور ایجاد می شود.
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ش�م� دهم صفحه 43 تمر�ن شماره 5

آ) باریم چون فلزی است، الکترون از دست می دهد و به یون مثبت تبدیل
می شود و ید چون نافلز است، الکترون می گیرد و به یون منفی تبدیل می شود.

 

BaI  (2ب
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ش�م� دهم صفحه 43 تمر�ن شماره 6
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ش�م� دهم صفحه 43 تمر�ن شماره 7
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ش�م� دهم صفحه 43 تمر�ن شماره 8
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4 3 2 1 شکل

Ni Mg Ne He نام اتم

10 2 18 18 گروه

4 3 2 1 دوره

ش�م� دهم صفحه 43 و 44 تمر�ن شماره 9

آ)

ب) اتم He و Ne، زیرا حداکثر تعداد الکترون در زیرالیه ها قرار گرفته است.

پ) در اتم نئون همه الکترون ها جفت می باشند و تمایل به واکنش دادن ندارند.
در اتم منیزیم دو تک الکترون وجود دارند و با فلوئور پیوند می دهد و تشکیل MgF2 می دهند.

ت) شش زیرالیه به طور کامل از الکترون اشغال شده است.
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ش�م� دهم صفحه 44 تمر�ن شماره 10

با مقایسه خطوط نشان داده شده در طیف نشری خطی سفال
(نمونه) و طیف فلزات داده شده می توان گفت که در نمونه فلزات

مس و جیوه وجود دارد.
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آ) 44/01 = 16/00 +12/01 + 16/00 جرم تک تک اتم ها را در کنار آن
نوشته و جمع می کند.

 
ب) 44/01 گرم می باشد؛ زیرا جرم بر حسب Amu و جرم مولی یکی

می باشد.
 

پ) 44/01 = (16)2 + (12/01)1
 

ت) 

ش�م� دهم صفحه 44 تمر�ن شماره 11
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گام به گام

مشاوره

نمونه سوال

ف�لم آموزش�

جزوه

برنامه ر�زی

کلیک کنید
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