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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

شیمی

چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ  درست اند؟1

- در تصویربرداری از غدۀ تیروئید، کاربرد دارد.

- نخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته ای ساخته شد.

- اندازۀ یون آن درست به اندازۀ یون ُیدید است و در تیروئید جذب می شود.

- زمان ماندگاری آن اندک است و نمی توان مقدار زیادی از آن را تولید و انبار کرد.

 Tc۴۳
۹۹
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،  و  است. درصد فراوانی سنگین ترین ایزوتوپ  فراوانی سبک ترین ایزوتوپ2 اتم  دارای سه ایزوتوپ 

، ۲۵ درصد از شمار الکترون ها بیشتر است. درصورتی که جرم می باشد. همچنین شمار نوترون ها در هستۀ ایزوتوپ 

میانگین برابر  باشد، درصد فراوانی  برابر ............ خواهد بود.

 X۲۴X۵m−۶X۴m+۲X۴m
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اتیل بوتانوات  عامل بوی  خوش آناناس است. 23/2 گرم از اتیل  بوتانوات، چند مول3

است و چه  تعداد اتم هیدروژن دارد؟ 

(CH  CH  CH  COOCH  CH  )۳ ۲ ۲ ۲ ۳

(O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

(2 (1

(4 (3

۱/۴۴ × ۱۰ , ۰/۲۲۴۱/۴۴ × ۱۰ , ۰/۱۲۴

۱/۲۴ × ۱۰ , ۰/۱۲۴۱/۲۴ × ۱۰ , ۰/۲۲۴

چه تعداد از عبارت های زیر در مورد 8 عنصر فراوان در دو سیارۀ زمین و مشتری نادرست هستند؟4

الف) عناصر سازندۀ مشتری، عنصرهای گازی جدول دوره ای عناصر هستند.

ب) بعد از آهن، کلسیم دومین فلز سازندۀ کرۀ زمین است.

پ)  و  دو عنصر مشترک بین این دو سیاره هستند.

ت) شمار عنصرهای دستۀ  جدول دوره ای در مشتری، دو برابر شمار عنصرهای دستۀ  جدول دوره ای در زمین است.

OSi

pd
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مجموعه راشا کنکورشیمی 451

فصل 1 نیمه ی اول
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چه تعداد از مطالب زیر درست هستند؟5

الف) در "شکل 1"، خط طیفی  یکی از چهار نوار رنگی طیف نشری خطی هیدروژن و خط  می تواند مربوط به انتقال الکترون از

 به  باشد.

، برابر 1050 نانومتر است. ب) اگر طول موج یک پرتو برابر با 600 نانومتر باشد فاصلۀ نشان داده شده در "نمودار 2" 

پ) اگر موج  ، مربوط به نور زرد باشد، موج   مربوط به نور نارنجی است. (شکل 3)

ت) دوربین موبایلی که با آن نور چشمی کنترل تلویزیون دیده شود، طول موج پرتوهای خارج شده از چشمی را کاهش می دهد.

λ۱λ۲

n = ۳n = ۱
(X)

AB

1 (1

3 (2

4 (3

2 (4

کلر در طبیعت دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  و  و درصد فراوانی به ترتیب 75 و 25، و کربن دارای 62

ایزوتوپ با جرم اتمی  و  و درصد فراوانی به ترتیب 99 و 1 است؛ جرم فرمولی میانگین مولکول کربن تتراکلرید

چند  است؟

۳۵ amu۳۷ amu

۱۲ amu۱۳ amu

amu

158/01 (2 154/01 (1

158/99 (4 154/99 (3

کدام یک از عبارت های زیر نادرست هستند؟7

الف) ابزار انسان اولیه برای فهم نظام و قانون مندی در آسمان، نگاه به آسمان و مشاهدۀ ستارگان بوده است.

ب) نخستین عنصر به وجود آمده پس از مهبانگ، فراوان ترین عنصر سیارۀ مشتری است.

پ) با مطالعۀ خواص و رفتار ماده، همچنین برهم کنش نور با ماده می توانیم به چگونگی پدید آمدن هستی پی ببریم.

ت) دو فضاپیمای وویجر 1 و 2 مأموریت داشتند با عبور از کنار سیاره های مشتری و زحل، اورانوس و نپتون شناسنامۀ فیزیکی و

شیمیایی آن ها را تهیه کنند و بفرستند.

پ - ت (2 الف - پ (1

ب - ت (4 پ (3

چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟8

الف) دانشمندان با دستگاهی به نام طیف سنج جرمی، جرم اتم ها را با دقت زیاد اندازه گیری می کنند.

ب) یک واحد جرم اتمی تقریبًا 0/083 برابر جرم اتمی پایدارترین ایزوتوپ کربن است.

پ) هر اتم هیدروژن تقریبًا جرمی برابر  گرم دارد.

ت) علت اصلی اختالف جرم اتمی عنصر لیتیم و عدد گزارش شده از آن در جدول دوره ای عنصرها، تفاوت اندک جرم پروتون و

نوترون با واحد جرم اتمی  است.

۱/۶۶ × ۱۰−۲۴

(amu)

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3
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کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ 9

الف) اگر جرم اتم ها را با دقت زیاد اندازه گیری کنیم، جرم اتمی هلیم برابر  است. 

ب) اگر چگالی متانول  برابر  باشد، 0/6 مول از آن حجمی معادل ۲۴ میلی لیتر دارد.

، برابر ۱۰۵۰ نانومتر است. پ) اگر طول موج یک پرتو برابر ۶۰۰ نانومتر باشد، فاصلۀ نشان داده شده در "نمودار 1" 

ت) اگر موج  مربوط به نور زرد باشد، موج  مربوط به نور نارنجی است. ("نمودار 2")

(C = ۱۲ , H = ۱ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

۴ × ۱/۶۶ × ۱۰ g−۲۴(  He)۲
۴

(CH  OH)۳۰/۸ g.mL−۱

(x)

AB

ب - پ (1

ب - پ - ت (2

الف - ب - پ (3

الف - ت (4

Cu)هر متر از یک مفتول مسی 15 گرم جرم دارد. 6 سانتی متر از آن به تقریب چند اتم مس دارد؟ 10 = ۶۴ g.mol )−۱

(2 (1

(4 (3

۶/۸۲ × ۱۰۲۱۸/۴۶ × ۱۰۲۱

۹/۵۲ × ۱۰۲۱۷/۱۲ × ۱۰۲۱

در مورد ایزوتوپ های هیدروژن، چند مورد از عبارت های زیر درست هستند؟11

الف) در نمونه طبیعی از این عنصر هر سه ایزوتوپ پایدار هستند.

ب) ایزوتوپ  که کمترین نیم عمر را دارد، از سایر ایزوتوپ ها ناپایدارتر است.

پ) عنصر هیدروژن دارای ۵ رادیوایزوتوپ است.

ت) درصد فراوانی ایزوتوپ های  الی  نشان دهندۀ میزان پایداری و نیم عمر آن ایزوتوپ ها است.

 H۱
۷

 H۱
۱

 H۱
۷

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

باتوجه به روند تشکیل عنصرها در ستارگان، از به هم پیوستن حداقل چند اتم از فراوان ترین ایزوتوپ هلیم، یک اتم ایزوتوپ12

، می تواند به وجود آید؟ (از تبادل انرژی و تغ�رات اندک جرم صرف نظر شود)  M g۱۲
۲۴

6 (2 4 (1

12 (4 8 (3

، تفاوت تعداد نوترون ها و الکترون ها 18 باشد، تعداد الکترون ها در  کدام است؟13 X۱۱۲اگر در ذرۀ  ۲+X

48 (2 46 (1

50 (4 44 (3
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کدام موارد از مطالب زیر، درست هستند؟14

الف) از بین ایزوتوپ های هیدروژن، 2 ایزوتوپ پایدار هستند.

ب) هرچه نیمه عمر یک رادیوایزوتوپ کمتر باشد، ناپایداری آن نیز کمتر است.

پ) همواره هسته هایی که نسبت شمار نوترون ها به پروتون های آن ها برابر یا بیشتر از 1/5 باشد، ناپایدارند.

Li۳ت)  نسبت به  پایدارتر است و فراوانی بیشتری در طبیعت دارد.
۷Li۳

۶

الف - ب (2 الف - ت (1

پ - ت (4 الف - پ - ت (3

سیس پالتین یک مادۀ ضدسرطان است که برای درمان تومورهای جامد استفاده می  شود. چنانچه نیم مول از این ماده ۱۵۰ گرم15

، ............ برابر تعداد اتم های کلر در کربن تتراکلرید است. ClPجرم داشته باشد، تعداد اتم های  در  t(N H  )  Cl  ۳ ۲ x

(H = ۱ , N = ۱۴ , Cl = ۳۵/۵ , P t = ۱۹۵ : g.mol )−۱

0/5 (2 0/25 (1

1 (4 0/75 (3

اگر جرم مولی  معادل  باشد، نسبت  به  در جدول زیر کدام است؟16

اتم

درصد فراوانی101080

AB۲۹۵/۳ g.mol−۱xy

B۳۷B۳۵A۲۶A۲۵A۲۴

xy

(2 (1

4 (4 3 (3

 

۳
۱

 

۴
۱

چه تعداد از گزینه  های زیر درست هستند؟17

الف) 92 درصد از عناصر موجود در جدول دوره  ای عناصر در طبیعت یافت می  شوند.

ب) علت استفاده از تکنسیم در تصویربرداری از غدۀ تیروئید، تشابه اندازۀ یون  های حاوی  به یون یدید است.

پ) از رادیوایزوتوپ  ها در صنعت پزشکی، سوخت و کشاورزی استفاده می  کنند.

ت) اکثر تکنسیم موجود در جهان به صورت مصنوعی ساخته می  شود.

Tc

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

Tc۴۳ در مورد تکنسیم  کدام گزینه درست است؟18
۹۹

در تکنسیم به دلیل آنکه نسبت  در آن از 1/5 بیشتر است، خاصیت پرتوزایی دارد. (1

از تکنسیم برای تصویربرداری از غدۀ تیروئید استفاده می شود، زیرا یون یدید  با اتم اندازۀ مشابهی دارد. (2

بخشی از تکنسیم موردنیاز، به طور مصنوعی و با استفاده از واکنش های هسته ای ساخته می  شود. (3

به دلیل کوتاه بودن نیم عمر تکنسیم، نمی توان مقدار زیادی از آن را با استفاده از راکتور هسته  ای تولید و ذخیره کرد. (4

 

p
n

(I )−
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جرم یک اتم از ایزوتوپی  گرم است. اگر تعداد نوترون های آن 45 باشد، نماد این ایزوتوپ ............ است و جرم19

 آن ............ برابر جرم ایزوتوپ  است. 

۱/۳۲۸ × ۱۰−۲۲

 C۶
۱۲(۱ amu = ۱/۶۶ × ۱۰ g)−۲۴

(2 (1

(4 (3

۶/۵۸ ,  Se۳۴
۷۹۶/۶۶ ,  Se۳۴

۷۹

۶/۶۶ ,  Br۳۵
۸۰۶/۵۸ ,  Br۳۵

۸۰

چنانچه در یون  تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها برابر ۷ و مجموع شمار ذره های زیراتمی برابر ۴۴ باشد، عدد جرمی  کدام20

است؟

X+X

31 (2 30 (1

33 (4 32 (3

،  و  است. میانگین فراوانی ایزوتوپ های  و  برابر 45/375 می باشد و21 نئون دارای 3 ایزوتوپ 

میانگین فراوانی ایزوتوپ های  و  برابر 4/76 است. درصد فراوانی  و جرم اتمی میانگین نئون به ترتیب در کدام

گزینه آمده است؟

N e۲۰N e۲۱N e۲۲N e۲۰N e۲۱

N e۲۱N e۲۲N e۲۱

20/19 ، 90/48 (2 21/6 ، 0/27 (1

20/19 ، 0/27 (4 21/6 ، 90/48 (3

اگر شمار الکترون ها در یون  با شمار پروتون ها در یون  و با شمار نوترون ها در اتم عنصر  برابر باشد، آنگاه کدام مطلب22

درست است؟

X۲−B۲+D

اگر شمار الکترون ها در  برابر با ۱۸ باشد، آنگاه عدد جرمی اتم پایدار  می تواند ۳۵ باشد. (1

اگر عدد جرمی  برابر با ۷۲ باشد، آنگاه عدد اتمی  می تواند ۳۳ باشد. (2

اگر شمار الکترون ها در  برابر با ۱۸ باشد، آنگاه شمار نوترون ها در اتم  می تواند عددی بزرگ تر از ۱۷ باشد. (3

اگر عدد اتمی  برابر با ۳۵ باشد، آنگاه شمار الکترون ها در اتم  می تواند ۳۴ باشد. (4

X۲−B

DX

B۲+X

DB

در دو نمونۀ مجزا از مواد آمونیوم کربنات و آمونیوم هیدروکسید با جرم های اولیۀ نابرابر، تعداد اتم هیدروژن یکسانی وجود دارد.23

نسبت جرم آمونیوم کربنات به آمونیوم هیدروکسید مورد استفاده کدام است؟

(N = ۱۴ , O = ۱۶ , H = ۱ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

(2 (1

(4 (3

 

۷
۱۲

 

۱۲
۷

 

۸
۵

 

۵
۸

عنصر  اولین عنصری است که در جدول تناوبی برای آن جرم اتمی میانگین تعریف نشده است. این عنصر در کدام دوره و گروه24

جدول تناوبی قرار دارد؟ (از راست به چپ)

A

9 ، 5 (2 7 ، 5 (1

9 ، 6 (4 7 ، 6 (3
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کدام گزینه درست نیست؟25

گرم، رایج ترین یکای اندازه گیری جرم در آزمایشگاه است. (1

نماد شیمیایی 62/5 درصد از عنصرهای دوره سوم جدول تناوبی دو حرفی است. (2

ویژگی های خورشید و دیگر اجرام آسمانی را نمی توان به طور مستقیم بررسی کرد. (3

دمای سشوار از دمای شمع کمتر است. (4

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟26

- در ایزوتوپ  های طبیعی منیزیم و هیدروژن، اختالف عدد جرمی پایدارترین و ناپایدارترین ایزوتوپ برای هر عنصر، برابر 2 است.

- در جرم برابری از هریک از ایزوتوپ  های طبیعی منیزیم، ناپایدارترین ایزوتوپ، بیشترین چگالی را دارد.

- عدد جرمی ناپایدارترین ایزوتوپ هیدروژن و پایدارترین ایزوتوپ طبیعی لیتیم باهم برابر است.

۴۰%- از میان ایزوتوپ  های طبیعی عناصر هیدروژن، لیتیم، منیزیم، کلر و اورانیم، در  از عناصر، ایزوتوپ سبک  تر فراوان  تر نیست.

4 (2 2 (1

3 (4 1 (3

باشد، این یون در کدام گزینه دیده می  شود؟ (مس27 اگر اختالف نوترون و الکترون در یک یون، نصف این اختالف در یون 

عنصری از دورۀ چهارم و گروه 11 جدول تناوبی است)

Cu۶۴ ۲+

(2 (1

(4 (3

 Br۳۵
۷۹ −

 F e۲۶
۵۶

 M n۲۵
۵۵ ۲+

 Al۱۳
۲۷ ۳+

نسبت شمار نوترون ها به شمار پروتون در سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن، کدام است؟28

2 (2 1 (1

7 (4 3 (3

SOشمار اتم ها در 2/4 گرم گاز  با شمار مولکول ها در 19/2 گرم عنصر  برابر است. جرم مولی اتم  چند  است؟29  ۳X  ۲Xg.mol−۱

(S = ۳۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

40 (2 20 (1

160 (4 80 (3

دانش آموزی برای محاسبۀ دانه های شن موجود در یک کامیون حاوی 10 تن شن، ابتدا جرم یک بیل پر از شن (حاوی 71 دانه شن)30

را حدود 354 گرم اندازه می گیرد. تعداد دانه های شن موجود در این کامیون به تقریب کدام است؟

(2 (1

(4 (3

۱/۵ × ۱۰۶۲ × ۱۰۶

۲/۵ × ۱۰۶۲/۲ × ۱۰۶



7لرنیتو 1401 /9

کدام گزینه درست است؟31

پرتوهای بازتابش شده از گلوکز نشانه دار را به وسیلۀ آشکارساز، آشکار می کنیم. (1

در 5 عنصری که فراوان ترین عناصر زمین هستند، یک عنصر گازی یافت می شود. (2

3) اغلب در راکتورهای اتمی استفاده می شود.

انرژی پرتوهای ایکس از پرتوهای گاما بیشتر است. (4

U۲۳۷

در میان عنصرهای سازندۀ سیارۀ ............، عنصر ............ پس از ............ بیشترین فراوانی را دارد.32

زمین - سیلیسیم - اکسیژن (2 زمین - اکسیژن - آهن (1

مشتری - نیتروژن - هلیم (4 مشتری - هیدروژن - هلیم (3

پاسخ پرسش های "الف" و "ب" در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ (از راست به چپ بخوانید) 33

الف) شمار نوترون های موجود در 0/2 مول  با تعداد اتم موجود در ............ مول متان  برابر است.

ب) اگر تعداد مولکول موجود در ۱۲ گرم  با تعداد مولکول موجود در 0/9 گرم آب یکسان باشد، مقدار  برابر ............

است.

(Br = ۸۰ g.mol )−۱

 F e۲۶
۵۶(CH  )۴

Br  O  ۲ xx

3 ، 1/2 (2 5 ، 1 (1

5 ، 1/2 (4 3 ، 1 (3

، 43/6 بوده و این عنصر اولین عنصر از دستۀ  جدول تناوبی است. اگر تفاوت تعداد نوترون ها در34 جرم اتمی میانگین اتم عنصر 

ایزوتوپ آن برابر 2 و فروانی ایزوتوپ سنگین تر، 4 برابر فراوانی ایزوتوپ سبک تر این عنصر باشد، تع�ن کنید تعداد نوترون در

ایزوتوپ سبک تر با تعداد الکترون در کدام گونه برابر است؟

Md

(2 (1

(4 (3

 X۲۱
−

 y۲۱
+

 Z۲۳
+

 Z۲۳
۲+

چه تعداد از عبارت های زیر درست هستند؟35

الف) دانش امروزۀ ما پیرامون جهان مادی، مدیون تالش های گسترده در قلمروی علوم تجربی است.

ب) باتوجه به قوانین علوم تجربی می توان پاسخ قانع کننده  ای برای پرسش "هستی چگونه پدید آمده است؟" یافت.

پ) فضاپیماهای وویجر ۱ و ۲ با استقرار در سیاره های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون شناسنامۀ فیزیکی و شیمیایی این سیاره ها را

تهیه کردند.

ت) شناسنامه های تهیه شده توسط وویجر ۱ و ۲ می  تواند اطالعاتی مانند عنصرهای سازنده، ترکیب های شیمیایی در خاک آن ها

باشد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام مقایسه در مورد میزان فراوانی هریک از ایزوتوپ های نام برده شده نادرست است؟36

(2 (1

(4 (3

 Li <۳
۶ Li۳

۷
 M g >۱۲

۲۴
 M g >۱۲

۲۵
 M g۱۲

۲۶

 Cl >۱۷
۳۵

 Cl۱۷
۳۷H >۱

۱
 H >۱

۲
 H۱

۳
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در اطالعات چه تعداد از ردیف  های جدول زیر اشتباه علمی وجود دارد؟37

ذرهتعداد پروتونتعداد نوترونتعداد الکترونبار الکتریکی

-110109

+1182019

+3212824

 F۹
۱۹ −

 K۱۹
۳۹ +

 Cr۲۴
۵۲ ۳+

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

اگر جرم پروتون 1840 برابر جرم الکترون و جرم نوترون 1850 برابر جرم الکترون و جرم الکترون برابر  در نظر گرفته38

شود، جرم تقریبی یک اتم  برابر چند گرم خواهد بود؟ 

۰/۰۰۰۵۴ amu

 Be۴
۹(۱ amu = ۱/۶۶ × ۱۰ g)−۲۴

(2 (1

(4 (3

۱۴/۹۴ × ۱۰−۲۴۱۴/۸۷ × ۱۰−۲۲

۸/۳۲ × ۱۰−۲۴۸/۲۷ × ۱۰−۲۲

کدام  یک از گزینه  های زیر درست نیست؟39

پس از عبور نور خورشید از منشور، رنگ شعلۀ نمک  های سدیم در مقایسه با رنگ شعلۀ نمک  های لیتیم، انحراف بیشتری (1

دارد.

بررسی طیف نشری- خطی یک نمونه از یک ماده، می  تواند به ما در شناسایی فلزهای موجود در آن کمک کند. (2

خطوط طیف نشری- خطی تمامی عناصر در ناحیۀ مرئی قرار می  گیرد. (3

جسمی که از خود موج آبی رنگ گسیل می  کند، نسبت به جسمی که از خود موج سبزرنگ گسیل می  کند، دمای بیشتری (4

دارد.

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟40

الف)  تنها ایزوتوپ طبیعی ناپایدار هیدروژن است.

ب) جرم ایزوتوپی با 6 نوترون از هیدروژن سریع تر از بقیۀ ایزوتوپ ها نصف می شود.

پ) نیمه عمر  از  بیشتر است.

ت) درصد فراوانی  در طبیعت ناچیز و نزدیک به صفر است.

 H۱
۳

 H۱
۴

 H۱
۵

 H۱
۴

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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پاسخ درست به پرسش "ب" و پاسخ نادرست به پرسش های "الف" و "ت" به  ترتیب در کدام گزینه آمده است؟41

الف) فراوانی ایزوتوپ  در مخلوط طبیعی آن حدود چقدر است؟

ب) در دوره 4ُام جدول تناوبی نماد چند عنصر دوحرفی است؟

ت) در یک  خانه از جدول تناوبی کدام مورد نمایش داده نمی شود؟

U۲۳۵

0/7 درصد ، 16 ، عدد اتمی (2 7 درصد ، 16 ، عدد اتمی (1

7 درصد ، 17 ، عدد جرمی (4 0/7 درصد ، 17 ، عدد جرمی (3

چند عبارت از جمالت زیر درست هستند؟42

الف) هرچه طول موج یک نور کمتر باشد، میزان شکست زیادتری دارد.

ب) میزان انرژی نور آبی در طیف پیوسته نور خورشید، از نور قرمز کمتر است.

پ) طول موج نور نیلی از طول موج نور نارنجی بلندتر و انرژی آن کمتر است.

ت) به هر میزان که شکست نور در منشور بیشتر باشد، انرژی آن نور بیشتر است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

عنصر منیزیم دارای سه ایزوتوپ است و جرم میانگین آن  است. به نظر شما درصد فراوانی کدام ایزوتوپ بیشتر43

است؟

۲۴/۳۴۸ amu

(2 (1

اظهار نظر درستی نمی توان کرد. (4 (3

M g۲۵M g۲۶

M g۲۴

O)کدام گزینه نادرست است؟ 44 = ۱۶ , N = ۱۴ , C  H  O =۳ ۶ ۵۸ : g.mol )−۱

، چهار برابر تعداد ذره های زیراتمی  است. تعداد ذره های زیراتمی  (1

جرم یون  در حدود ۱۷ برابر جرم رادیوایزوتوپی از هیدروژن است که در طبیعت یافت می شود. (2

اگر جرم  مولکول از ترکیب  برابر 5/4 گرم باشد، مقدار  برابر ۳ است. (3

تعداد اتم هیدروژن موجود در ۲۹ گرم استون  با تعداد اتم اکسیژن موجود در یک مول  برابر است. (4

A۳۱
۶۸ ۳+A۷

۱۴ ۳−

 Cr۲۴
۵۱ ۳+

۳/۰۱ × ۱۰۲۲N O  ۲ mm

(C  H  O)۳ ۶HN O  ۳

عنصر فرضی  دارای دو ایزوتوپ سبک و سنگین با جرم های  و  و جرم اتمی میانگین  می باشد.45

نسبت شمار اتم های ایزوتوپ سنگین به سبک، در آن کدام است؟

X۳۰ amu۳۴ amu۳۰/۴ amu

(2 (1

(4 (3

 

۸
۱

 

۹
۱

 

۱۰
۱

 

۱۱
۱


