
کدام گزینه برای کامل کردن جمله زیر مناسب است؟

«تعداد نوارهای مرئی در طیف نشری خطی . . . (تقریبًا) برابر با . . . می باشد.»
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LiLi6- درصد فراوانی  در طبیعتNe(2- درصد عناصر ساختگی در جدول تناوبی1)

HeNe- تعداد نوارهای مرئی در طیف نشری خطی HeH(4- تعداد نوارهای مرئی در طیف نشری خطی  3)

در جدول زیر اطالعات مربوط به 4 نوع رنگ متفاوت داده شده است. با توجه به آن، در کدام گزینه ترتیب طول موج نورهای رنگی جدول

به درستی مقایسه شده است؟

Aرنگ شعله سدیم کلرید

رنگ تابلوهای تبلیغاتی دارای المپ

نئون

B 

 Cرنگ شعله مس  سولفات

رنگ نور مربوط به بیش ترین انحراف در

رنگ های رنگین کمان

D 
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(II)

(1B > A > C > D(2 B > C > A > D(3 D > C > A > B(4 D > A > C > B

با توجه به طیف نشری خطی فلزات  و  کدام گزینه می تواند طیف نشری خطی مخلوطی از  و  باشد؟ 3ABAB
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(2

(3

(4

کدام گزینه نادرست است؟ 4

در المپ های به کار رفته برای روشنایی بزرگراه ها از سدیم با حالت فیزیکی جامد استفاده می شود.1)

رنگ شعله فلزهای سدیم، مس و لیتیم و نمک های آنها به ترتیب، زرد، سبز و سرخ است.2)

در طیف نشری خطی هیدروژن همانند لیتیم 4 خط در ناحیه مرئی دیده می شود.3)

 میزان انحراف نور قرمز به هنگام عبور از منشور کمتر از نور زرد است.4)

کدام گزینه نادرست است؟ 5

دانشمندان با دستگاهی به نام طیف سنج می توانند از پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگون، اطالعات ارزشمندی درباره آن ها به دست آورند.1)

نور خورشید با عبور از قطره های آب موجود در هوا، گستره ای پیوسته از رنگ ها شامل 7 طول موج ایجاد می کند.2)

گستره مرئی رنگ های سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش را در برمی گیرد.3)

نور مرئی تنها بخش کوچکی از گستره پرتوهای الکترومغناطیسی است و انرژی نورسرخ از نور آبی کم تر است.4)



همه گزینه های زیر درست اند، به جز … . 6

در طیف نشری خطی عنصر هیدروژن در ناحیه مرئی 4 نوار مشاهده می شود.1)

طیف نشری خطی هلیم در ناحیه مرئی دارای 9 نوار می باشد.2)

با افزایش انرژی نوارها در بخش مرئی طیف نشری خطی هیدروژن، تراکم آن ها کاهش می یابد.3)

نور زرد المپ هایی که شب هنگام، آزادراه ها، بزرگراه ها و خیابان ها را روشن می سازد، به دلیل وجود بخار سدیم در آن هاست.4)

چند مورد از عبارت های زیر درست اند؟

آ) از المپ نئون در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد نوشته های نورانی سرخ فام استفاده می شود.

ب) رنگ نشر شده از شعله ترکیب های سدیم، لیتیم و مس فقط باریکه بسیار کوتاهی از گستره طیف مرئی را دربرمی گیرد.

پ) از روی تغ�ر رنگ شعله می توان وجود عناصر فلزی و نافلزی در ترکیب  موردنظر را تشخیص داد.

ت) کاربرد طیف های نشری خطی از برخی جنبه ها مانند کاربرد خط نماد (بارکد) روی جعبه یا بسته مواد غذایی و بسیاری کاالهاست.
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کدام گزینه درباره شمار خطوط طیف نشری اتم های هیدروژن، نئون، لیتیم و هلیم در محدوده مرئی درست است؟ 8

نئون 1) لیتیم =>>نئون هیدروژن هلیم لیتیم2)<<<هیدروژن هلیم

نئون 3) هلیم هیدروژن =>>نئون هلیم لیتیم هیدروژن4)<<<لیتیم

میزان انحراف کدام پرتوی رنگی هنگام عبور از منشور بیش تر از سایر پرتوها است؟ 9

سبز2)آبی  1)

نارنجی4)زرد3)

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

«اگر مقداری از محلول نمک … را بر روی شعله بپاشیم، شعله به رنگ … درمی آید.»
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سدیم نیترات- زرد2)مس (II) نیترات- سبز  1)

سدیم سولفات- زرد4)لیتیم نیترات- سبز3)

، شعله ناشی از سوختن کامل گاز شهری و شعله شمع به کدام مقایسه طول موج پرتوی نشر شده از سشوار صنعتی روشن

صورت است؟

11(a)(b)(c)

(1a > b > c(2c > b > a

(3a > c > b(4c > a > b

با توجه به طیف نشری خطی اتم هیدروژن کدام گزینه عبارت های زیر را به درستی کامل می کند؟

الف) با دور شدن از هسته اتم، انرژی الکترون ها … می یابد.

ب) با فاصله گرفتن از هسته اتم، فاصله انرژی دو الیه متوالی … می شود.

پ) نور قرمز حاصل بازگشت الکترون از کدام الیه الکترونی به الیه دوم است؟
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افزایش _ کاهش- 24)کاهش _  کاهش - 13)

افزایش _ کاهش - 43)کاهش _  افزایش - 34)



پاسخ درست پرسش های «الف» و «ب» و پاسخ نادرست پرسش «پ» به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟

الف) طول موج رنگ شعله فلز لیتیم مشابه کدام رنگ است؟

ب) تعداد خطوط رنگی طیف نشری خطی عنصر هیدروژن کدام است؟

پ) نور زرد المپ ها که شب هنگام در آزادراه ها و بزرگ راه ها خیابان ها را روشن می سازد، به دلیل وجود بخار کدام عنصر است؟
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سبز _ 5 _ منیزیم2)سبز _ 4 _ سدیم1)

سرخ _ 4 _ سدیم4)سرخ _ 4 _ منیزیم3)

در مورد پرتوهای الکترومغناطیسی چه تعداد از عبارت های  زیر صحیح هستند؟

* انرژی و طول موج معینی دارند.

* نور مرئی تنها بخش کوچکی از گستره پرتوهای الکترومغناطیسی را در بر می گیرد.

* درطیف الکترومغناطیس ریزموج ها کمترین انرژی و بیشترین طول موج را دارند.

* نور سبز نسبت به نور زرد دارای انرژی بیشتری است و در هنگام خروج از منشور دارای زاویه انحراف بیشتری است.
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کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟ 15

دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشری خطی عنصرها و نیز چگونگی نشر نور از اتم ها، ساختار الیه ای را برای اتم ارائه کردند.1)

جرم و حجم هسته در مقایسه با الیه های الکترونی بسیار بیش تر است.2)

اگر الکترون های موجود در الیه ای مشخص، انرژی جذب کنند، به الیه های باالتر انتقال می یابند.3)

الکترون ها هنگام انتقال از الیه ای به الیه دیگر انرژی را به صورت بسته های انرژی جذب یا نشر می کنند.4)

رنگ شعله حاصل از پاشیدن کدام دو نمک بر روی شعله از راست به چپ به ترتیب سرخ و سبز خواهد شد؟ 16

لیتیم کلرید _ لیتیم سولفات2)(II)سدیم نیترات _ مس  نیترات1)

(II)سدیم سولفات _ مس  کلرید4)(II)لیتیم کلرید _ مس  سولفات3)

کدام گزینه نادرست است؟ 17

شمار خطوط در طیف نشری خطی هلیم در گستره مرئی کمتر از نئون است.1)

هر عنصر طیف نشری خطی ویژه خود را دارد.2)

با افزایش عدد اتمی شمار خطوط طیف نشری خطی در محدوده نور مرئی افزایش می یابد.3)

شیمی دان ها به فرایندی که در آن یک ماده شیمیایی با  جذب انرژی  از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می دارد، نشر می گویند.4)

کدام گزینه درست است؟ 18

تجزیه نور خورشید با عبور از قطره های آب موجود در هوا، گستره ناپیوسته ای از رنگ ها را ایجاد می کند.1)

نور نیلی نسبت به نور سبز پر انرژی تر است.2)

پرتوهای گاما بلندترین طول موج را در میان امواج الکترومغناطیسی دارند.3)

میزان انحراف نور زرد پس از عبور از منشور، کمتر از نور قرمز است.4)

کدام گزینه نادرست است؟ 19

رنگ شعله مس و ترکیب های آن سبز است.1)

تمام نمک ها شعله رنگی دارند، به طوری که پاشیدن مقداری از محلول نمک بر روی شعله سبب تغ�ر رنگ شعله می شود.2)

از المپ نئون برای ایجاد نوشته های نورانی سرخ فام استفاده می شود.3)

رنگ نشر شده از شعله ترکیب های سدیم، فقط باریکه بسیار کوتاهی از گستره طیف مرئی را در بر می گیرد.4)



طول موج مربوط به رنگ شعله لیتیم  سولفات از سدیم نیترات ........... است و از المپ ........... در ساختن تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد

نوشته های نورانی سرخ فام استفاده می شود.
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بلندتر – نئون4)کوتاه تر - نئون3)بلندتر - هلیم2)کوتاه تر - هلیم1)



گزینه 1 پاسخ:

بررسی همه گزینه ها:

، 22 خط دارد و تقریبًا 22% عناصر در جدول تناوبی ساختگی هستند. گزینه «1»: درست، طیف نشری خطی 

، 6% می باشد. گزینه «2»: نادرست، طیف نشری خطی  دارای 4 خط و درصد فراوانی 

، 4 خط دارد. ، 9 خط و  گزینه «3»: نادرست، طیف نشری خطی 

، 9 خط و  نیز 22 خط دارد. گزینه «4»: نادرست، طیف نشری خطی 

گزینه 1 پاسخ:

با توجه به اطالعات جدول رنگ های حاصل از  تا  به ترتیب عبارت اند از: 

زرد _  سرخ _ سبز _ بنفش. 

این رنگ ها براساس طول موج به صورت: 

سرخ  زرد  سبز  بنفش 

مرتب می شوند که بر حسب حروف جدول به صورت:  است. 

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

برای تشخیص طیف نشری خطی مخلوط دو فلز  و  باید طیف نشری خطی فلزات  و  را روی هم رسم کنیم. با رسم  و  در یک طیف به گزینه «1»

می رسیم.

گزینه 1 پاسخ:

در المپ های بزرگراه ها از بخار سدیم استفاده می شود.

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

بررسی برخی از گزینه ها:

2) نور خورشید، اگرچه سفید به نظر می رسد اما با عبور از قطره های آب موجود در هوا که پس از بارش هنوز در هوا پراکنده است، تجزیه می شود و گستره ای

پیوسته از رنگ ها را ایجاد می کند. این گستره رنگی، شامل بی نهایت طول موج از رنگ های گوناگون است. (نادرست)

4) طول موج نور با انرژی آن رابطه عکس دارد. (طول موج نور سرخ از طول موج نور آبی بیشتر است، پس انرژی نور سرخ از نور آبی کم تر است.) (درست)

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

با توجه به الگوی طیف نشری خطی عنصر هیدروژن در بخش مرئی، با افزایش انرژی، تراکم نوارها افزایش می یابد.

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

فقط عبارت (پ) نادرست است.

از روی تغ�ر رنگ شعله می توان به وجود عنصر فلزی در آن پی برد.

گزینه 4 پاسخ:

Ne

LiLi6

HeH

HeNe

AD

<<<

B > A > C > D

ABABAB



گزینه «4»

شمار خطوط  طیف نشری خطی اتم های هیدروژن، نئون، لیتیم و هلیم در محدوده مرئی به ترتیب برابر با 4، 22، 4 و 9 می باشد.

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

هر چه انرژی یک پرتو بیش تر باشد، هنگام عبور از منشور به میزان بیش تری منحرف می شود. مقایسه انرژی پرتوهای داده شده به صورت زیر است:

آبی مقایسه انرژی سبز نارنجی زرد

آبی مقایسه میزان انحراف پس از عبور از منشور سبز نارنجی زرد

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

شعله ترکیب های سدیم، لیتیم و مس هر یک رنگ منحصر به فردی را نشر می کنند نمک های فلز مس رنگ سبز، نمک های فلز سدیم رنگ زرد و نمک های فلز لیتیم

رنگ سرخ به شعله می بخشند.

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

رنگ پرتوهای حاصل از سشوار صنعتی روشن، شعله ناشی از سوختن کامل گاز شهری و شعله شمع به ترتیب قرمز، آبی و زرد می باشد. طول موج رنگ آبی از زرد

کم تر و رنگ زرد هم از قرمز کم تر است.

گزینه 4 پاسخ:

با دور شدن از هسته اتم، انرژی الکترون افزایش می یابد.

با توجه به شکل کتاب درسی و دوایر متحدالمرکز مربوط به آرایش انرژی الیه ها پیرامون هسته اتم، فاصله انرژی دو الیه اتم با فاصله گرفتن از هسته کاهش

می یابد.

نور قرمز حاصل انتقال الکترون از الیه سوم به الیه دوم است.

گزینه 3 پاسخ:

بررسی عبارت ها:

رنگ شعله فلز لیتیم سرخ رنگ است. در طیف نشری خطی هیدروژن چهار نوار رنگی مشاهده می شود. نور زرد المپ ها که شب هنگام آزاد راه ها و بزرگ راه ها را

روشن می سازد، به دلیل وجود بخار سدیم است.

گزینه 2 پاسخ:

عبارت های اول، دوم و چهارم صحیح هستند.

دلیل نادرستی عبارت سوم:

امواج رادیویی کمترین انرژی و بیش ترین طول موج را دارند.

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»: بیشتر جرم اتم در داخل هسته قرار دارد اما حجم بسیار کوچکی از اتم را هسته تشکیل می دهد و در واقع بیشتر حجم اتم را می توان مربوط به

الیه های الکترونی اطراف هسته دانست.

>>>:

>>>:



گزینه 3 پاسخ:

گزینه (3)

رنگ شعله مس و ترکیب های آن سبز، لیتیم و ترکیب های آن سرخ و سدیم و ترکیب های آن زرد رنگ است.

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

ارتباط منظمی میان شمار خطوط طیف نشری خطی عنصرها در ناحیه مرئی و عدد اتمی آن ها وجود ندارد.

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

 بررسی گزینه های نادرست:

گزینه «1»: نور خورشید با عبور از قطره های موجود در هوا، تجزیه شده و گستره پیوسته ای از رنگ ها را به وجود می آورد.

گزینه «3»: در بین پرتوهای الکترومغناطیسی، پرتوهای گاما دارای کوتاه ترین طول موج هستند.

گزینه «4»: نور زرد نسبت به نور قرمز، طول موج کوتاه تری دارد و با عبور از منشور انحراف بیشتری از خود نشان می دهد.

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

 بررسی گزینه نادرست:

تجربه نشان می دهد که بسیاری از (نه تمام!) نمک ها شعله رنگی دارند.

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

رنگ شعله ترکیبات لیتیم دار، قرمز و رنگ شعله ترکیبات سدیم دار، زرد رنگ است. طول موج نور قرمز رنگ بلندتر از نور زرد رنگ است. از المپ نئون برای ساختن

تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد نوشته های نورانی سرخ فام استفاده می شود.


