گزینه ی  1کامال درست است زیرا در این حالت الکترون ناپایدارتر بوده و در تراز انرزی بالتری قرار دارد و راحت تر کنده
میشود
گزینه  2کمال عکس است چون الکترون در حالت برانگیخته انرژی بیشتری دارد.
 3هرچه الکترون در تراز بالتری باشد هنگتم برگشت به حالت پایه انرژی بیشتری از دست میدهد و طول موج گسیل شده
کوتاهر است .در ضمن برگشت به حالت پایه برای الکترون برانگیخته هیدروژن در محدوده ی نور مرئی نیست
 4به انرژی الزم برای جدا کردن الکترون در حات پایه انژی نخستین یونش می گویند

این الکترون اولین الکترون وارد شده به اوربیتال  3dاست پس اعداد کوانتومی ان معدل گزینه ی 2است

طراحان کم کم وارد فیزیک شده اند! گزینه ی 1
𝑔 0.0001
= 1.11 × 10 23
9 × 10 − 28
1.11 × 1023 ×1.6 × 10-19 =1.78 ×104

گزینه ی 1
هالوژن ها کوچکترین شعاع اتمی را نسبت به هم دوره ای های خود دارند
ترکیباتی مانند بریلیم یداد ملکولی هستند
مورد سوم صحیح است
خاصیت اسیدی هیدرو هالید ها از باال به پایین به علت پخش بار منفی بهتر روی حجم بزرگتر افزایش می یابد

گزینه ی  3صحیح است
مورد اول غلط است چون می تواند لیتیم یک بار مثبت یا بریلیم دو بار مثبت باشد
مورد دوم صحیح است چون می تواند لیتیم یک بار مثبت یا بریلیم دو بار مثبت باشد
مورد سوم صحیح است میتواند یون هیدراید باشد
مورد چهارم صحیح است می تواند هلیم باشد که بالترین انرژینخستین یونش را دارد

با توجه به نخستین آزمایش کنید فصل دوم شیمی دوم دبیرستان گزینه ی  2صحیح است سه مورد دیگر ارتباط مستقیمی به اثر
پوششی ندارند

گزینه ی 4صحیح است

سوالی بسیار ساده گزینه ی  1صحیح است

گزینه ی  1صحیح است
آ :بله ملکولهای سه اتمی خطی هستند یا خمیده.
ب !!!!!!!!!!! :مثال  CO2و  H2Oفرمولی شیمیایی با استوکیومتری یکسان دارن اما شکل هندسی آنها متفاوت است.
پ :کامال صحیح است
ت :غلط است  O2و  CO2هر دو خطی اند.

گزینه ی  3صحیح است
پالستیک ها از آلکن ها ساخته میشوند و پلیمرها نسبت به بیشتر مواد مقاومند

گزینه ی 2صحیح است

گروه آمید

گروه ایمید

آبکافت گروه استری اسید و الکل ایجاد میکند
ملکول آسپارتام  9اتم با  3قلمرو الکترونی دارد

گروه کربوکسیل
این ملکول آلفاآمینواسید نیست

گزینه ی  4صحیح است

گزینه ی  3صحیح است.

