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 مطالعه ساختار ماده 
 -1تالس  ...............را عنصر اصلی سازنده جهان هستی میدانست.
 -2ارسطو چهار عنصر  .............را عنصر اصلی سازنده جهان هستی می دانست.
 -3رابرت بویل با انتشاار کتاابی بان ناا ............... .ممهاو .تاازه ا .از  ...............را
معرفی کرد و شیمی را علم  ...............نامید.
 -4بویل از دانشمندان خواست افزون بر  ............... ،...............و  ...............کن هر سن
از ابزار یونانیان در مطالعن طبیعت بود ،بن  ...............نیز اقدا .کنند.
 ............. -5با نظریناتمی خود،گا .مهمی برا.مطالعن  ...........و  ...........آن برداشت.
 -6واژه یونانی اتم بن معنی  ...............است.
 -7این دیدگاه کن مواد از ذره ها .کوچک و تجزین ناپذیر .بن ناا .اتام سااختن
شده اند ،نخستین بار توسط  ...............مطرح شاده باود ولای  ...............باا اجارا.
آزمایشها .بسیار از نو بن آن دست یافت.
 -8نظرین اتمی دالتون در  7بند ارائن شده است.
 -9دالتون معتقد بود اتم ها .یک عنصر مشابن یک دیگرند.
 -11دالتون معتقد بود واکنش ها .شیمیایی شامل جا بن جایی اتم ها یاا تیییار
در شیوه اتصال آن ها در مولکول هاست.
 -11درنظرین اتمیدالتون اتم عنصرها .مختلف  .............و  ...........متماوتی دارند.
........... -12کوچک ترین ذره یک عنصر است کن خواص شایمیایی و فیزیکای بان
آن بستگی دارد.
 تست  -13کدا .بخش از نظرین اتمی دالتون امروزه قابل قبول نیست؟
 )1در هر مولکول از یک ترکیب معین،همواره نوع و تعداد نسبی اتم ها .ساازنده
آن یکسان است.
 )2اتم ها .یک عنصر از نظر جر .و سایر خواص شیمیایی یکسانند.
 )3اتم ها .عنصرها .گوناگون ،جر .ها .متماوت دارند.
 )4اتمها .عنصرها .مختلف بن هم متصل مایشاوند و مولکاولهاا را بان وجاود
میآورند.
 تست  -14کدا .گزینن نادرست است؟
 ) 1تالس فیلسوف یونانی آب را عنصر اصلی سازنده جهان هستی معرفی کرد.
 ) 2ارسطو سن عنصر خاک ،هوا ،آتش را همراه با آب چهار عنصار اصالی کایناات
معرفی کرد.
 )3دالتون با استماده از واژه یونانی اتام بان معناا .تجزیان ناپاذیر ذرات ساازنده
عنصرها را توضیح داد.
 )4رابرت بویل عنصر را ماده ا .معرفی کرد کن می توان آن را بن مواد سادهتار.
تبدیل کرد.
 الکترون نخستین ذره زیر اتمی شناخته شده 
 -15اجرا .آزمایش ها .بسیار .با الکتریسیتن مقدمن ا .برا .شناخت ...............
بوده است.
 -16بارها .الکتریکی مثبت یا منمی ایجاد شده بن هنگا .مالیدن یک جسم رو.
جسم دیگر ،از جایی نمی آید و پیدایش آن ها بن خود ماده مربوط میشود.
 ........... -17مشاهده کرد بن هنگا .عبور جریان برق از میان محلول یاک ترکیاب
شیمیایی ...........روشی کن بن آن  ...........می گویند ،یک واکنش شیمیایی بن وقوع
میپیوندند.
 -18فیزیکاادان هااا باارا .توجیاان برقکافاات ذره ا .بنیاااد .باان نااا............... .
پیشنهادکردند.
 -19در زمان دالتون بن وجود رابطن میان اتم و الکترون پی برده  ...............بود.
 ............... -21بن ماده ا .با خاصیت فلوئور سانس می گویند.

 -21فلوئور سانس از جملن خواص  ...............برخای ماواد شایمیایی اسات .ماواد
دارا .این خاصیت نور با طول موج معین را جذب و نور باا طاول ماوج بیشاتر را
منتشر میسازند.
 -22تابش فلوئور سانس با قطع شدن منبع نور ادامن ...............
 ............... -23از جملن مهم ترین مواد فلوئورسنت است کان در تولیاد  ...............و
 ...............کاربرد دارد.
 -24فسمر سانس از جملن خواص  ...............برخی مواد شیمیایی است مواد دارا.
این خاصیت نور با طول موج معین را جذب و نور با طاول ماوج  ...............را نشار
می کنند.
 -25تابش  ...............تا مدت کوتاهی پس از قطع منبع نور ادامن می یابد.
 -26لولن پرتو .کاتد .لولن شیشن ا .است کن تقریباا  ...............هاوا .درون آن
خارج شده است.
 -27در دو انتها .لولن پرتو .کاتد .دو قطعن فلز نصاب شاده اسات کان بان آن
 ...............می گویند.
 -28وقتی یک ولتاژ  ...............در لولن برقرار شود از الکتارود ،)................ ...............
بن سو .الکترود  ،)................ ...............پرتوهایی جریان می یاباد .بان ایان پرتوهاا
 ...............می گویند.
 -29پرتوها .کاتد .بر اثر برخورد با  ZnSنور  ...............ایجاد می کنند.
 -31در شکل زیر بن جا c ،b ،a .و  dکلمن مناسب قرار دهید.

 -31پرتوها .کاتد .بن خط راست حرکت می کنند.
 -32پرتوها .کاتد .دارا .بار الکتریکی  ...............هستند.
 -33همن مواد دارا ............... .هستند.
 -34تامسون موفق شد نسبت  ...............بن  ...............الکترون را اندازه گیر .کند.
 -35رابرت میلیکان موفق شد مقدار  ...............الکترون را اندازه گیر .کند.
 -36مقدار بار ذره ها .سازنده اتام را نسابت بان مقادار باار الکتریکای ...............
می سنجند کن در این مقیاس بار آن برابر  ...............در نظر گرفتن میشود.
 تست  -37در مورد آزمایش لولن پرتو .کاتد .کدا .مطلب درست است؟
 )1لولن دارا .مقدار بسیار زیاد .گاز هیدروژن است.
 )2لولن دارا .مقدار زیاد .هواست.
 )3میدان الکتریکی بیرون لولن برقرار شده است.
 )4کاتد نمی تواند تیییر کند.
 پرتوزدایی 
 -38هانر .بکرل هنگامی کن رو .خاصیت  ...............مواد شیمیایی کار می کارد
بن طور تصادفی بن پدیده جالبی رو بن رو شد کان  ...............آن را  ...............و ماواد
دارا .این خاصیت را  ...............نا .نهاد.
 ............... -39فهمید کن تابشی کن بکرل نخستین بار بن وجود آن پای بارده باود
ترکیبی از  ...............نوع تابش مختلف است.
 -41قدرت نموذ تابش  بیش تر از  است.
 -41قدرت نموذ تابش  ...............از دو تابش دیگر بیش تر است.
 -42پرتو  ...............از یک قطعن ضخیم سرب عبور نمی کند.
 -43جنس تابش  از  ...............است.
 -44جنس تابش  ............... است

 -45پرتو  دارا .بار  ...............است و بن طرف قطب  ...............منحرف می
شود.
 -46پرتو  در میدان الکتریکی منحرف نمی شود.
 -47میزان انحراف پرتو  .بیش تر از  است.
 -48هر چن نسبت  ...............باشد میزان انحراف در میدان الکتریکی ،بیشتر است.
 -49در شکل ها .زیر نوع پرتوها b ،a .و  cرا مشخص کنید.
b
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 -51پرتو  جریانی از ذره ها .باردار .است کن جر .آن ها چهار برابر جر .اتام
هیدروژن است .با کاهش جر .همراه است.
 تست  -51هر گاه پرتوها .یک ماده پرتوزا را از ورقن آلاومینیمی بگاذرانیم
و پرتو خروجی را در یک میدان الکتریکی قرار دهیم............... ،
 )1بن سمت قطب مثبت منحرف می شود.
 )2بن سمت قطب منمی منحرف می شود.
 )3بدون انحراف در مسیر مستقیم عبور می کند.
 )4ابتدا بن سمت قطب مثبت منحرف شده و سپس مستقیم حرکت می کند.
 تست  -52این بند از نظرین اتمی دالتون کن «اتم ها نن بن وجود می آیند و
نن از بین می روند» در کدا .مورد نقض می شود؟
 )2پیوند عنصرها .گوناگون
 )1پدیده ایزوتوپی
 )4واکنش عنصرها بن نسبت جرمی معین
 )3پدیده پرتوزایی
 تست  -53در آزمایش رادرفورد  ...............انحراف مربوط بن پرتو  .اسات
کن جریانی از الکترون ها ............... .انرژ .است .و پدیاده پرتاوزایی باا ...............
جر .ماده پرتوزا همراه است.
 )2بیش ترین ،کم ،کاهش
 )1کم ترین ،کم ،افزایش
 )4کم ترین ،پر ،افزایش
 )3بیش ترین ،پر ،کاهش
 مدل اتمی تامسون 
 -54از مدل اتمی تامسون با نا .هایی چون  ...............و  ...............نیز یاد می شود.
 -55در شکل زیر کن مربوط بن مدل اتمای  ...............اسات بان جاا a .و  bچان
کلمن هایی باید قرار دهیم؟

 -56در مدل اتمی تامسون ،الکترون ها کن ذره هایی با بار  ...............هستند درون
 ...............با بار  ...............پراکنده اند.
 -57در مدل هندوانن ا .جار .اتام هاا بان  ...............آن بساتگی دارد و ...............
جرمی ندارد.
 -58رادرفورد نتوانست  ...............بن کمک مدل اتمی  ...............توجین کند.
 -59رادرفورد آزمایش ورقن طال را برا .شناسایی  ...............طراحی و اجرا کرد.
 -61در آزمایش ورقن طال ،رادرفورد ورقن ناازکی از طاال را باا ذره هاا............... .
بمباران کرد بن امید آن کن همن ذره ها ............... .و  ...............آلما کان دارا .باار
 ...............هستند با  ...............انحراف از ورقن عبور کنند.
 -61در آزمایش ورقن طال محمظن سربی برا ............... .بن کار برده می شد.
 -62ماده فلوئورسنت بن کار رفتن در این آزمایش  ...............است.
 -63رادرفورد توانست قطر اتم طال و هستن آن را محاسبن کند.
 -64مقدار  aو  bرا در شکل زیر مشخص نمایید؟

 -65رادرفورد از هر یک از مشاهده ها .زیر بن چن نتیجن ا .دست یافت؟
آ) بیش تر ذره ها .آلما بدون انحراف و در مسیر .مستقیم از ورقان هاا .ناازک
طال عبور کردند.
ب) تعداد زیاد .از ذره ها  .با زاوین اندکی از مسیر اولین منحرف شدند.
پ) تعداد بسیار اندکی از ذره ها  .با زاوین بیش از  91°از مسیر اولین منحارف

شدند.
 تست  -66بر اساس مدل اتمی ،تامسون جر .یک اتام بان  ...............وابساتن
است و بر اساس  ...............اتم توجین می شود.
 )1تعداد زیاد .الکترون کن در فضا .اتم قرار دارند ،تابش مواد پرتوزا
 )2تعداد زیاد .پروتون کن در فضا .اتم پراکنده اند ،خنثی بودن اتم
 )3تعداد زیاد .الکترون کن در فضا .ابر گونن ا .با بار الکتریکی مثبات پراکناده
شده اند ،خنثی بودن اتم
 )4تعداد زیاد .پروتون کن در فضا .ابر گونن ا .با بار الکتریکای منمای پراکناده
شده اند ،تابش مواد پرتوزا
 تست  -67کدا .گزینن از نتایج آزمایش رادرفورد است؟
 )1جر .زیاد اتم ناشی از تعداد زیاد الکترون است.
 )2بیش تر جر .اتم در هستن بسیار کوچکی متمرکز است.
 )3اتم فضا .خالی ندارد.
 )4قطر اتم حدود 𝑚𝑐  1113است.
 پروتون ،نوترون ،عدد اتمی 
 -68آزمایش ها .بعد .رادرفورد و همکارانش منجار بان شناساایی دوماین ذره
سازنده اتم یعنی  ...............شد.
 -69پروتون ذره ا .با بار الکتریکی  ...............است ،بزرگی باار الکترونای پروتاون
 ...............بااار الکتریکاای الکتاارون اساات و جرماای  ...............بااار  ...............از جاار.
الکترون دارد.
 -71این جملن «پروتون ها تنها ذره ساازنده هساتن نیساتند» مرباوط بان کادا.
دانشمند است؟
 ............... -71وجود نوترون را پیش بینی و  ...............وجود آن را اثبات کرد.
 -72نوترون یک ذره  ...............است.
 -73جر .پروتون با  ...............تقریبا برابر است.
 -74شکل زیر دستگاه  ...............است c ،b ،a ،و  dرا مشخص کنید.

 -75پرتوها ............... .توسط رونگتن کشف شد.
 -76پرتو پر انرژ X .از جنس  ..........استو قدرت نموذ  .........در اجسا .دارد.
 -77رونتگن پرتوها X .را از تاباندن  ...............رو .یک  ...............بن دست آورد.
 -78موزلی با قرار دادن آندهایی از فلزهاایی مختلاف در دساتگاه تولیاد کنناده
پرتو ............... .مشاهده کرد فرکانس این پرتوها با افزایش جر .اتم فلاز ...............
مییابد.
 ............... -79بامحاسبنمقداربارمثبت هستن اتم هریک از این فلزها نشاندادمیان
بار مثبت هستناتمو .........حاصل از این فلزها یکرابطن.........وجوددارد.
 -81رادرفورد مقادیر بار اندازه گیر .شاده را بار مقادار باار الکتریکای ...............
تقسیم کرد .در نتیجن عددها ............... .بن دست آمد کن آن را  ...............نامید.
 -81عاادد اتماای تعااداد  ...............و از آن جااایی کاان اتاام  ...............اساات ،تعااداد
 ...............را مشخص می کند.
 ............... -82معتقد بود کن  ...............همن اتم ها .یک عنصر  ...............است.
 -83با کمک  ...............می توان نوع عنصر را معین کرد.
 تست  -84اگر شکل زیر شمایی از دستگاه تولید پرتو.
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 تست  -85کدا .یک از نظر زمانی دیرتر انجا .شد؟
 )2محاسبن جر .الکترون
 )1محاسبن بار الکتریکی الکترون
 )4کشف نوترون
 )3محاسبن نسبت بار بن جر .الکترون
 تست  -86دومین ذره سازنده اتم  ...........است کن بار الکتریکی  ............دارد.
 )1پروتون ،مثبت  )2الکترون ،منمی  )3نوترون ،مثبت  )4پروتون ،منمی

