شایدباورشسختباشهولیاز چاپاولینکتابمون،یکقرنگذشت

از اولینروزهایتألیفکتابهای

میکرو دهم تا دوازدهم ،وظیفۀ خودمون میدانستیم که باید درسنامههای روان و کامل بنویسیم و
تستهایی طراحی کنیم که یک سر و گردن از تستهای کنکور (از هر نظر ) باالتر باشند .خداروشکر که هم
اساتید بزرگوار و هم دانشآموزان عزیز از کتابهای میکروشیمی گاج استقبال خوبی کردند و تا به امروز
تیراژ کتابهای میکرو شیمی به بیش از نیممیلیون چاپ رسیده است.
در کتابهای میکروقرن جدید ،دغدغۀ اصلی ما ،آسانتر کردن راه رسیدن به درصدهای خوب و عالی در
ً
کنکور پیشروست .حتما خبر دارید که در کنکورهای جدید ،سؤاالت محتوایی که توجه بیشتری به مفهوم
و متن کتاب دارند ،قرار است طراحی شوند .در همین راستا ،در تألیف مجدد کتابهای میکرو موارد زیر را در
سرتاسر کتاب در نظر گرفتیم:
طراحی مجدد درسنامهها با زبانی روانتر و کاملتر
بررسی و شبیهسازی تستهای جدید کنکورهای دو سال اخیر
طراحی تستهای محتوایی برای پیشبینی کنکور در قالب «خودتو بسنج!»
پاسخهای کامًال تشریحی برای بررسی کامل تست و مرور آموختهها
در کتابی که در دست دارید ،تستها بهصورت کامًال منطقی و آموزشی چیده شدهاند .ابتدا با تستهای
واجب (سبز ) ،تمام مطالب کتاب درسی را برای شما جا میندازیم ،سپس با تستهای تسلط (نارنجی) مطالب
راعمقمیبخشیمودر آخر،باتستهای

(بنفش)شمارابهچالشکاملذهنیدعوتمیکنیم!تماماین

موارد به شما کمک میکنند از سادهترین مطالب تا سختترین نکات را بهطور کامل یاد بگیرید و یک درصد
عالی در کنکور کسب کنید ،انشاءاهلل
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بستۀ3

رفتار عنصرها و شعاع اتم

 1در شیمی دهم آموختید که مطابق مدل کوانتومی ،اتم را مانند کرهای درنظر میگیرند که الکترونها پیرامون هسته و در الیههای الکترونی در حال حرکتاند .بنابراین
میتوان برای هر اتمی ،شعاعی در نظر گرفت و آن را اندازهگیری کرد.
 2بدیهی است که شعاع اتمهای مختلف ،یکسان نیست و هرچه شعاع یک اتم بزرگتر باشد ،اندازۀ آن اتم نیز بزرگتر است.
معموال ً یکای اندازهگیری شعاع اتمی پیکومتر ( )pmاست .هر پیکومتر برابر  10−12متر

میباشد ). (1pm = 10−12 m
 3خیلی تابلو ،واضح و مبرهنه! که شعاع اتمی عنصرها در یک گروه و یک دوره تغییر کند و با هم برابر نباشد.
حاال قصد داریم که روند تغییرات شعاع اتمی را در یک گروه و یک دوره به شما آموزش دهیم .توروخدا خوب
گوش کنین که قشنگ یاد بگیرین
روند تغییر شعاع اتمی در یک گروه :شعاع اتمی عنصرها در هر گروه از جدول تناوبی از باال به پایین افزایش
مییابد ،زیرا از باال به پایین در یک گروه جدول ،به ازای هر دوره یا تناوب ،یک الیۀ الکترونی جدید به تعداد
الیههای الکترونی افزوده میشود .با زیاد شدن تعداد الیههای الکترونی ،شعاع اتمی نیز افزایش مییابد .به
عبارت دیگر ،الکترونها در فاصلههای دورتری نسبت به هسته قرار میگیرند.
شعاع اتمی یک عنصر عالوه بر تعداد الیههای الکترونی به عوامل دیگری نیز وابسته است .یکی از این عوامل ،اثر نیروهای
الکتروستاتیک بین هسته و الکترونها است .در هستۀ اتم ،پروتون و نوترون وجود دارد .نوترون که خدا خیرش بده ،باری نداره! بنابراین هستۀ یک
اتم به علت وجود پروتون و بار مثبت آن ،بار الکتریکی مثبت پیدا میکند .بار الکتریکی الکترونها منفی است .از قدیم االیام! بین بار مثبت
و منفی نیروی جاذبه وجود داشته که به آن نیروی جاذبۀ الکتروستاتیکی میگویند 1.نیروی الکتروستاتیکی خیلی شبیه جاذبه و دافعه میان
قطبهای ناهمنام و همنام آهنرباست.
  
بین قطبهای ناهمنام آهنربا جاذبه وجود دارد    .بین قطبهای همنام آهنربا دافعه وجود دارد.

خب این همه حرف زدیم تا بتونیم تغییرات شعاع اتمی در یک دوره رو تشریح کنیم!
روند تغییر شعاع اتمی در یک دوره :به طور کلی در یک دوره (تناوب) از چپ به راست ،شعاع اتمی عنصرها کاهش مییابد .در هر دوره ،تعداد الیههای الکترونی ثابت است،
ولی با افزایش عدد اتمی و در نتیجه افزایش تعداد پروتونهای هسته ،جاذبۀ الکتروستاتیکی بین هسته و الکترونهای الیۀ ظرفیت بیشتر میشود ،در نتیجه الیهها با نیروی
قویتری به سمت هسته جذب شده و بنابراین شعاع اتمی کاهش مییابد.
 -1اجسام باردار و سا کن بر یکدیگر نیروی الکتریکی وارد میکنند که میتواند جاذبه یا دافعه الکتروستاتیکی باشد و به طور کلی به آن نیروی الکتروستاتیکی میگویند.
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 4نمودار تغییر شعاع اتمی :در کتاب درسی ،تغییر شعاع اتمی عناصر دورۀ سوم جدول دورهای،

به صورت نمودار مقابل نشان داده شده است:
خب بریم سراغ نکاتش!

با توجه به نمودار روبهرو ،در یک دوره ،بیشترین شعاع اتمی متعلق به عنصر گروه اول (فلزهای
قلیایی) و کمترین شعاع اتمی با چشمپوشی از گازهای نجیب ،مربوط به عنصر گروه هفدهم

(هالوژنها) است.
میدانیم که به دلیل تشابه آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت عناصر یک گروه ،خواص شیمیایی آنها
مشابه است .این امر سبب میشود در حرکت منظم در طول یک گروه یا یک دوره ،روندهای ویژهای را
در میان عنصرها مشاهده کنیم .با توجه به نمودار شعاع اتمی ،تغییر شعاع اتمی دارای یک روند تناوبی
است ،یعنی در هر تناوب یا دوره ،از چپ به راست ،روند کاهش شعاع اتمی هِی! تکرار میشود.
این مورد یه کم خفنتره! نمودار رو ببین ،قبول داری اختالف شعاع اتمی سدیم و منیزیم و آلومینیم بیشتر از اختالف شعاع اتمی فسفر ،گوگرد و کلر هستش؟ پس میتونیم قانون کلی رو اینطوری بگیم که «در بین عناصر یک
دوره ،تفاوت شعاع اتمی نافلزها که در انتهای یک دوره جای دارند ،کمتر از تفاوت شعاع اتمی فلزهاست که در ابتدای همان دورۀ قرار دارند».
در دورۀ سوم ،تفاوت شعاع اتمی عنصر گروه ( 13آلومینیم) و عنصر گروه ( 14سیلیسیم) ،بیشتر از تفاوت شعاع اتمی هر دو عنصر متوالی دیگر این دوره است.

رابطۀ شعاع اتمی و واکنشپذیری عنصرها
آ) فلزها

 1در فلزها ،هرچه شعاع اتمی بزرگتر باشد ،جاذبۀ هستۀ اتم بر روی الکترونهای ظرفیت آن کمتر میشود ،در نتیجه اتم فلز مورد نظر راحتتر الکترون از دست داده و

آسانتر به کاتیون تبدیل میشود.

در فلزها :شعاع اتمی بزرگتر  قابلیت از دست دادن الکترون ،بیشتر  خصلت فلزی بیشتر  وا کنشپذیری بیشتر
ب) نافلزها

 2در نافلزها ،هرچه شعاع اتمی کوچکتر باشد ،هستۀ اتم مورد نظر به الکترونهای بیرونی نزدیکتر بوده و اتم مورد نظر راحتتر الکترون به دست میآورد ،یعنی آسانتر

به آنیون تبدیل میشود.

در نافلزها :شعاع اتمی کوچکتر  قابلیت به دست آوردن الکترون ،بیشتر  خصلت نافلزی بیشتر  وا کنشپذیری بیشتر

در گروه

فلزها (گروه  1و )2

از باال به پایین

نافلزها (گروه  16 ،15و )17

افزایش عدد اتمی

از باال به پایین

افزایش شعاع اتمی

افزایش عدد اتمی

افزایش وا کنشپذیری

افزایش شعاع اتمی

کاهش وا کنشپذیری

بررسی یک نمودار مهم :در تمرینهای دورهای کتاب درسی ،نمودار کلی تغییر وا کنشپذیری عنصرهای دورۀ دوم جدول تناوبی ،به صورت زیر رسم شده است:
1

 1از عنصر لیتیم تا بور که خصلت فلزی قابل قبولی دارند ،از چپ به راست ،به دلیل کاهش شعاع اتمی ،خصلت فلزی کاهش یافته و در نتیجه وا کنشپذیری آنها نیز کم میشود.

 2از عنصر کربن تا فلوئور که همگی نافلز هستند ،از چپ به راست ،به دلیل کاهش شعاع اتمی ،خصلت نافلزی افزایش یافته و در نتیجه وا کنشپذیری آنها نیز زیاد میشود.
 3نئون ( )Neهمانند دیگر گازهای نجیب ،تمایلی به انجام وا کنشهای شیمیایی نداشته و وا کنشپذیری آن ناچیز است.
همین روند نموداری را میتوان برای عنصرهای دورۀ سوم نیز فرض کرد.


 -1با توجه به ناقص بودن اطالعات در مورد برخی از عنصرهای جدول (مانند شبهفلز بودن بور) ،به ناچار یک توجیه کلی و ساده از این نمودار را در اختیار شما قرار میدهیم.
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آشنایی با سه گروه جدول دورهای
فلزهای گروه اول :به فلزهای گروه اول که از فلز لیتیم ) (3 Liدر دورۀ دوم شروع شده و به فلز فرانسیم ) (87 Frدر دورۀ هفتم ختم میشود ،فلزهای قلیایی گفته میشود.
در مورد فلزهای قلیایی نکات زیر را به خاطر بسپارید:

1

 1فلزهای قلیایی ،در بیرونیترین الیۀ الکترونی خود ،تنها یک الکترون دارند و آرایش الکترونی عنصر آنها به  nsختم میشود.

 2فلزهای قلیایی با از دست دادن یک الکترون و تبدیل شدن به یون  ، M +به آرایش الکترونی پایدار گاز نجیب دورۀ قبل از خود میرسند.

به همین دلیل این فلزها بسیار وا کنشپذیر بوده و به حالت عنصری (آزاد) در طبیعت یافت نمیشوند.
جالی نقرهای فلز سدیم در مجاورت هوا به سرعت از بین میرود و سطح آن کدر میشود.

نرمی فلز سدیم

 3در گروههای جدول دورهای ،از باال به پایین ،شعاع اتمی افزایش مییابد .در گروهای فلزی (مانند فلزهای قلیایی) با افزایش شعاع اتمی ،خصلت فلزی افزایش یافته و

وا کنشپذیری آنها بیشتر میشود.

شعاع اتمی و وا کنشپذیریLi  Na  K  Rb  Cs :
در این مقایسه ،فلز پرتوزای فرانسیم ( )Frدر نظر گرفته نشده است.
 4تولید نور ،آزادسازی گرما ،تشکیل رسوب و خروج گاز نشانههایی از تغییر شیمیایی هستند .هرچه شدت نور یا آهنگ خروج گاز آزادشده بیشتر باشد ،وا کنش شیمیایی

سریعتر و شدیدتر بوده و وا کنشدهنده فعالیت شیمیایی بیشتری دارد.

سه تصویر زیر وا کنش سه فلز لیتیم ،سدیم و پتاسیم را با گاز کلر در شرایط یکسان نشان میدهد .از آنجا که وا کنش تصویر سمت راست با سرعت و شدت بیشتری
انجام شده ،میتوان گفت که این تصویر مربوط به پتاسیم )  (Kاست ،زیرا در بین  Na ، Liو  ، Kعنصر  Liکمترین وا کنشپذیری و عنصر  Kبیشترین وا کنشپذیری را دارد .در
تصاویر هم ،از چپ به راست ،بر شدت و سرعت وا کنش افزوده شده است.

سدیم

پتاسیم

لیتیم

معادلۀ وا کنشهای انجام شده درتصاویر باال ،به صورت زیر است:


) 2K ( s ) + Cl2 ( g ) → 2KCl( s

؛

) 2 Na ( s ) + Cl2 ( g ) → 2 NaCl( s

؛

) 2Li ( s ) + Cl2 ( g ) → 2LiCl( s

فلزهای گروه دوم :به عنصرهای گروه دوم که از بریلیم ) (4 Beدر دورۀ دوم شروع شده و به فلز رادیم ) (88 Raختم میشود ،فلزهای قلیایی خا کی گفته میشود .در

مورد این فلزها ،نکات زیر رو خیلی خوب به خاطر بسپار:

2

 1فلزهای قلیایی خا کی ،در بیرونیترین الیۀ الکترونی خود ،دو الکترون دارند و آرایش الکترونی اتم عنصر آنها به  nsختم میشود.

 2فلزهای قلیایی خا کی با از دست دادن دو الکترون و تبدیل شدن به یون  ، M2+به آرایش الکترونی پایدار گاز نجیب دورۀ قبل از خود میرسند.
در هر دورۀ جدول تناوبی ،فلزهای قلیایی خا کی پس از فلزهای قلیایی ،وا کنشپذیرترین فلزها به شمار میروند.

 3در این گروه ،همانند گروه اول ،از باال به پایین و با افزایش شعاع اتمی ،خصلت فلزی و وا کنشپذیری عنصرها افزایش مییابد.
شعاع اتمی و وا کنشپذیریBe  Mg  Ca  Sr  Ba :
در این مقایسه ،فلز پرتوزای رادیم ( )Raدر نظر گرفته نشده است.
هالوژنها :به عنصرهای گروه  17جدول دورهای ،هالوژن گفته میشود .در سطح کتاب درسی ،ما با چهار عنصر اولی سروکار داریم .چهار هالوژن ابتدایی یعنی 35 Br ، 17 Cl ، 9 F

و  ، 53 Iنافلز هستند .در مورد این عنصرها ،نکات زیر را بدانید:

 1آرایش الکترونی اتم عنصرهای این گروه به  ns2np5ختم میشود و در الیۀ ظرفیت خود 7 ،الکترون دارند.

 2اتم هالوژنها ،با گرفتن تنها یک الکترون و تبدیل شدن به یون هالید )  ، (X−به آرایش هشتتایی گاز نجیب هم دورۀ خود میرسند بنابراین هالوژنها ،وا کنشپذیرترین

نافلزهای یک دوره به شمار میروند.

 3به دلیل وا کنشپذیری زیاد هالوژنها ،در طبیعت به حالت آزاد (عنصری) یافت نمیشوند ،ولی ترکیبات آنها (مانند  )NaClبه فراوانی در طبیعت وجود دارد.
 4عنصرهای گروه  ،17در حالت آزاد (عنصری) به صورت مولکولهای دو اتمی وجود دارد ،مانند . F2

 5در گروههای نافلزی (مانند هالوژنها) ،از باال به پایین و با افزایش شعاع اتمی ،خصلت نافلزی و وا کنشپذیری کاهش مییابد.
وا کنشپذیریI2  Br2  Cl2  F2 :
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 6در این گروه و از باال به پایین ،با افزایش جرم مولی هالوژنها ،نیروهای بینمولکولی آنها و در نتیجه نقطۀ ذوب و جوش آنها ،افزایش مییابد .به همین دلیل ،در دما

و فشار اتاق ،فلوئور )  ( F2و کلر )  ( Cl2به حالت گاز ،برم )  (Br2به حالت مایع و ید )  ( I2به حالت جامد وجود دارد.
پ چراغهای جلوی خودروها ،از هالوژنها استفاده میشود.
 7در تولید الم 

 8همانطور که گفتیم هالوژنها به راحتی با فلزهای قلیایی و قلیاییخاکی وا کنش میدهند .یکی دیگه از عناصری که هالوژنها خیلی باهاش صفا میکنن! گاز هیدروژن است .گاز هیدروژن

با هالوژنها وا کنش میدهد و هیدروژن هالید تولید میکند .اول از همه جدول زیر رو داشته باش که شرایط وا کنش هالوژنها با گاز هیدروژن را نشان میدهد:
نام هالوژن

شرایط وا کنش با گاز هیدروژن

فلوئور

حتی در دمای   200 Cبه سرعت وا کنش میدهد.

کلر

در دمای اتاق به آرامی وا کنش میدهد.

برم

در دمای  200 Cوا کنش میدهد.

ید

در دمای باالتر از  400Cوا کنش میدهد.

خب! یادتونه خوندیم «هرچه شدت و سرعت وا کنش شیمیایی بیشتر باشد ،وا کنشدهنده ،فعالیت شیمیایی بیشتری دارد» .جدول باال و شرایط انجام وا کنش نشان میدهد
که فلوئور ،وا کنشپذیرترین هالوژن است .که مهر تأییدی بر تمام حرفهای چند دقیقه قبلمونه

بستۀ4

شعاع یونی و انواع مقایسۀ آن

همانطور که یاد گرفتید ،البته با کچل کردن ما! فلزها تمایل به از دست دادن الکترون و نافلزها تمایل به گرفتن الکترون دارند .یعنی اغلب عنصرها در شرایط مناسب میتوانند به
یون تبدیل شوند .حاال قصد داریم با مقایسههای جورواجور! شعاع یونها در خدمتتون باشیم
 1شعاع اتمی فلز > شعاع کاتیون آن :هنگامیکه اتم یک فلز با از دست دادن الکترون به کاتیون تبدیل میشود ،با توجه به افزایش جاذبۀ هسته روی الکترونهای

باقیمانده ،شعاع آن کاهش مییابد:1

 2شعاع اتمی نافلز < شعاع آنیون آن :در اتم نافلزها برعکس فلزها ،هنگامیکه با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل میشوند ،نیروی دافعۀ الکتروستاتیکی میان الکترونهای

ظرفیتی افزایش مییابد و این الکترونها در فاصلۀ دورتری از هم قرار میگیرند ،در نتیجه شعاع آنها افزایش مییابد:

 3مقایسۀ شعاع یونها در یک گروه :مقایسۀ شعاع یونی در یک گروه از جدول تناوبی ،مشابه مقایسۀ شعاع اتمی است بهطوری که از باال به پایین با افزایش عدد اتمی،

شعاع یونی افزایش مییابد.

به مقایسههای زیر توجه کنید:
ÂµUH ÌI÷{ : I > Br > Cl > F
17½»o¬ 
−
−
−
−
Âº¼Ä ÌI÷{ : I > Br > Cl > F

ÂµUH ÌI÷{ : Cs > Rb > K > Na > Li
1½»o¬ 
+
+
+
+
+
Âº¼Ä ÌI÷{ : Cs > Rb > K > Na > Li

 4مقایسۀ شعاع یونها در یک تناوب :در یک تناوب با توجه به اختالف بار یونها ،هرچه بار منفی یون بیشتر باشد ،شعاع آن بزرگتر و هر چه بار مثبت یون بیشتر

باشد ،شعاع آن کوچکتر است.

ترتیب شعاع یونی عنصرهای تناوب سوم به صورت زیر است:


شعاع یونی Al3+ < Mg2+ < Na + < Cl− < S2− < P3− :

نمودار مقابل را میتوان برای تغییر شعاع یونی عنصرهای تناوب سوم نیز رسم کرد:


 -1البته در سطح کنکور یکی از دالیل کاهش شعاع یون فلز نسبت به اتم اولیه این است که با تبدیل شدن اتم فلز به کاتیون یکی از الیههای الکترونی کم میشود ،حواستون باشهها گفتیم در سطح کنکور! مثال ً در
هنوز الیۀ آخر از الکترون خالی نشده است ولی این موارد در کتاب درسی مورد بحث قرار نگرفتهاند.

+

31 Ga
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 5یونهای همالکترون :در بین چند ذره که تعداد الکترونهای برابر دارند ،یونی که بار منفی آن بیشتر است ،شعاع بزرگتری دارد .بهعبارت دیگر در بین یونهای

همالکترون ،ذرهای که تعداد پروتونهای هستۀ آن بیشتر و در نتیجه جاذبۀ هسته روی الکترونهای آن بیشتر باشد ،شعاع کوچکتری دارد.

 : 7 N 3− > 8O2− > 9F− > 11Na + > 12Mg2+ > 13Al3+شعاع یونی



 6یونهایی که همالکترون نیستند :برای مقایسۀ شعاع چند یون که همالکترون نیستند ،ابتدا تعداد الیههای الکترونی آنها را مقایسه کنید .یونی که الیههای الکترونی

بیشتری دارد ،شعاع آن بزرگتر است .ا گر تعداد الیههای الکترونی آنها برابر بود ،یونی که بار منفی بیشتری دارد ،شعاع بزرگتر و یونی که بار مثبت بیشتری دارد ،شعاع
کوچکتری خواهد داشت.

1

−
+
2+
17 Cl > 19K > 12Mg



:شعاع یونی



 2الیه >  3الیه =  3الیه

:تعداد الیههای الکترونی



1−

:بار الکتریکی منفی

1+
کدام مقایسههای زیر درست و کدام نادرست هستند؟

��ـ���١
آ)

>r

Cl −

>

r

ب)

Br −

>r

N 3−

r

Cl −

پ)

>r

Al3+

>r

F−

r

ت)

Ne

آ) درست ـ در یک گروه از باال به پایین ،با افزایش تعداد الیههای الکترونی ،شعاع یونی نیز افزایش مییابد.

ب) درست ـ به روبهرو توجه کن:

<r

Cu2+

r

Cu+

17 Cl− > 7 N 3−

:شعاع یونی

¾Ä¯ 3 > ¾Ä¯ 2

:تعداد الیههای الکترونی

در سطح کنکور ،در بین یونهایی که هم الکترون نیستند ،هر کدام که تعداد الیۀ الکترونی بیشتری داشت ،دارای شعاع یونی بزرگتری است.
پ) نادرست ـ شعاع یونی  9 F−هم از شعاع یونی

3+

13 Al

و هم از شعاع اتم  Neبزرگتر است ،زیرا با اینکه هم  F−و هم  Neدارای  10الکترون هستند ،اما

هستۀ  F−دارای  9پروتون و اتم  Neدارای  10پروتون است ،پس نیروی جاذبۀ هستۀ  F−نسبت به  Neکمتر بوده و الکترونها کمی آزادترن! در نتیجه شعاع
یونی  F−از شعاع اتم  Neبزرگتر است.

ت) نادرست ـ تعداد الیههای الکترونی هم در  Cu+و هم در  Cu 2+مساوی و برابر  3است .پس هر کدام که بار الکتریکی مثبت آن بیشتر باشد ،شعاع کوچکتری

دارد Cu 2+ .بار مثبت بیشتر و شعاع کوچکتری دارد.
در هر یک از موارد زیر ،شعاع گونههای دادهشده را با هم مقایسه کنید.

��ـ���٢

آ) Sc3 , Ca2 , K 

ب) Cl  , O2 , P3

ت) Mg2+ , Ne , O2−

ث) Ca2++ , Rb+ , Br −

<r

آ)
ب)

<r

P3−

K+

<r

Cl−

<r

Ca 2+

پ) As3 , As2 , As

 ، rزیرا هر سه یون به آرایش الکترونی گاز نجیب  18 Arرسیدهاند .بنابراین گونه با بار الکتریکی مثبتتر ،شعاع یونی کوچکتر دارد.

Sc3+

 ، rبه روبهرو توجه کن:

O2−

P3− > Cl− > O2−

:شعاع یونی

: ¾Ä¯ 3 = ¾Ä¯ 3 > ¾Ä¯ 2تعداد الیههای الکترونی

3 − > 1−

 :بار الکتریکی منفی

 O2−دو الیه الکترونی دارد ،پس شعاع آن کوچکتر از دو یون دیگر است .بین  Cl−و  P3−که هر کدام دارای  3الیه الکترونی هستند ،شعاع یونی بزرگتر است
که بار منفی بیشتری دارد.
پ)

<r

As3−

خواهد داشت.
ت)
ث)

<r

O2−

<r

Br −

<r

As2−

<r

Ne

<r

Rb+

 rدر این سه یون ،تعداد الیههای الکترونی برابر و مساوی  4است .پس هر کدام که بار منفی بیشتری داشته باشد ،شعاع یونی بزرگتر

As−

 . rزبونمون مو در آورد!

Mg2+

 . rبه روبهرو توجه کن:

Ca 2+

2+

+

−

Br > Rb > Ca

:شعاع یونی

: ¾Ä¯ 3 = ¾Ä¯ 3 > ¾Ä¯ 2تعداد الیههای الکترونی

1− > 1+
در بین گونههایی که الیههای الکترونی برابر دارند ،گونه با بار منفی ،شعاع یونی بزرگتر نسبت به گونه با بار مثبت دارد.
 -1ا گرچه روش ارائهشده دارای موارد استثنا میباشد ،ولی در حیطۀ تستهای کنکور و مثالهای کتاب درسی پاسخگو است.

:بار الکتریکی
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��ـ��� ٣آرایش الکترونی اتم  Aبه  3s1و یون  Bبه ] [2 Heختم شده و همچنین تعداد الکترونهای  1/8 ، Cبرابر تعداد الکترونیهای A
میباشد ،چه تعداد از عبارتهای زیر نادرست است؟
آ) سه عنصر  B ،Aو  Cدر یک گروه جدول دورهای قرار دارند.

3
ب) نسبت تعداد زیرالیههای اشغالشده از الکترون ،در اتم  Cبه اتم  Aبرابر
است.
2
پ) ترتیب شعاع یونی این عناصر به صورت  B  A  Cاست.
ت) ترتیب فعالیت شیمیایی این عناصر به صورت  C  B  Aاست.

2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

با توجه به اطالعات سؤال میتوان نوشت:



−1e−

A : 1s2 2s2 2p6 3s1 
→ A+ : 1s2 2s2 2p6
+

2 1


1

2

6

6

2

2

B :[2 He] ⇒ B : 1s 2s
+

−

C ÁIÀï·»oT§²H jHk÷U = 1/8 ×10 = 18e ⇒ C : 1s 2s 2p 3s 3p 4s



بررسی همشون:

آ) درست ـ آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت هر سه اتم به صورت  ns1است ،بنابراین این سه عنصر در یک گروه قرار دارند.

6 3
ب) درست ـ در اتم  6 ، Cزیرالیه از الکترون اشغال شده و در اتم  4 ، Aزیرالیه اشغال شده است ،بنابراین نسبت خواستهشده برابر =
4 2
پ) درست ـ با توجه به آرایش الکترونی اتمها C ،در تناوب چهارم A ،در تناوب سوم و  Bدر تناوب دوم قرار دارد.

است.

ت) نادرست ـ در یک گروه فلزی ،از باال به پایین با افزایش شعاع اتمی ،خصلت فلزی افزایش مییابد .بنابراین وا کنشپذیری بهصورت  B < A < Cمقایسه میشود.
گزینۀ ( )1درست است.

تستهای بستۀ 3

(صفحۀ  10تا  14کتاب درسی)

 4 3در گروه فلزهای قلیایی ............ ،گرو ه هالوژنها ،با افزایش عدد اتمی ،وا کنشپذیری عناصر  ............مییابد.

 )1همانند ـ افزایش

 )2برخالف ـ افزایش

 )3همانند ـ کاهش

 )4برخالف ـ کاهش

	4 4چه تعداد از مطالب زیر ،نادرست است؟
آ) نافلزها در وا کنشهای شیمیایی تنها به گرفتن الکترون و تشکیل آنیون تمایل دارند.
ب) فعالترین نافلز در سمت راست (آخرین ستون) باالی جدول قرار دارد.
پ) با حرکت از چپ به راست در جدول تناوبی ،تمایل اتمها برای گرفتن الکترونهای بیشتر ،افزایش مییابد.
ت) نافلزها در دمای اتاق میتوانند به هر سه حالت جامد ،مایع و گاز وجود داشته باشند.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

4 5در گروههای جدول دورهای (تناوبی) ،از باال به پایین ،شعاع اتمی  ...............مییابد ،زیرا شمار ...............

(تجربی داخل )98

 )1افزایش ـ الیههای الکترونی اشغالشدۀ اتم آنها افزایش مییابد.

 )2کاهش ـ الیههای الکترونی اشغالشدۀ اتم آنها ثابت میماند.

 )3افزایش ـ الکترونهای الیۀ ظرفیت اتم آنها ثابت میماند.

 )4کاهش ـ الکترونهای الیۀ ظرفیت اتم آنها ثابت میماند.

4 6چه تعداد از مطالب زیر در مورد هالوژنها ،نادرست است؟
آ) در حالت آزاد به صورت مولکولهای دواتمی یافت میشوند.
ب) با افزایش نقطۀ ذوب و جوش این عناصر ،وا کنشپذیری آنها نیز افزایش مییابد.
پ) دو عنصر گازیشکل در بین آنها وجود دارد.
ت) در بیرونیترین الیۀ الکترونی آنها ،تنها یک الکترون کمتر از گاز نجیب همدورۀ خود دارند.

1 )1

2 )2

4 7چه تعداد از عبارتهای زیر ،درست است؟

3 )3
6

 )4صفر
2

آ) هر کدام از فلزهای قلیایی با از دست دادن تک الکترون ظرفیتی خود به آرایش  ns npدست مییابند.
ب) در دورۀ سوم جدول تناوبی ،سه عنصر با خواص فلزی آشکار وجود دارد.
پ) در دورۀ سوم جدول تناوبی ،دو عنصر نافلزی وجود دارد که در دمای اتاق به حالت جامد یافت میشوند.
ت) شبهفلز ژرمانیم ) (32 Geعنصری براق و نیمهرسانا است که در اثر ضربه خرد میشود.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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4 8شکل مقابل یکی از عنصرهای دورۀ سوم جدول را نشان میدهد .چه تعداد از مطالب پیشنهادشده دربارۀ آن درست است؟
آ) وا کنش آن با هالوژن همدورۀ خود ،بسیار شدید بوده و با تولید نور همراه است.
ب) در طبیعت به شکل ترکیب یافت میشود.

پ) کاتیون پایدار آن ،همانند کاتیون عنصرهای همگروه آن ،به زیر الیۀ  np6ختم میشود.
ت) تفاوت عدد اتمی این عنصر با عدد اتمی عنصرهای باالیی و پایینی همگروه با آن ،یکسان است.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

4 9شدت انجام کدامیک از وا کنشهای زیر ،بیشتر از سه وا کنش دیگر است؟

K (s) + F2 (g ) → )1

Na (s) + F2 (g ) → )3

K (s) + Cl2 (g ) → )2

Na (s) + Cl2 (g ) → )4

5 0عنصر  Aدر مقایسه با عنصر باالیی و همگروه با آن ،وا کنش پذیری کمتری دارد و حالت فیزیکی آن متفاوت با عنصر پایینی و همگروه با آن است .کدام عدد اتمی
را میتوان به عنصر  Aنسبت داد؟

16 )1

35 )3

32 )2

48 )4

5 1چه تعداد از عبارتهای زیر ،درست است؟
آ) شعاع اتمهای مختلف یکسان نیست و هر چه شعاع یک اتم بزرگتر باشد ،اندازۀ آن اتم نیز بزرگتر است.
ب) مطابق مدل کوانتومی ،اتم را مانند کرهای درنظر میگیرند که الکترونها پیرامون هسته و در الیههای الکترونی در جاهای به نسبت ثابتی مستقر شدهاند.
پ) در هر تناوب جدول از چپ به راست با افزایش عدد اتمی،شمار زیرالیهها ثابت میماند و شعاع اتمی کاهش مییابد.
ت) با افزایش شعاع اتمی در فلزها ،تمایل به از دست دادن الکترون در آنها بیشتر میشود.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

5 2چه تعداد از مطالب زیر در مورد هالوژنها درست است؟
آ) در تولید المپ چراغهای جلو و عقب خودروها ،از هالوژنها استفاده میشود.
ب) در آنها زیرالیۀ  pدر حال پُر شدن است.

پ) در دمای اتاق ،تنها دو هالوژن میتوانند با گاز هیدروژن وارد وا کنش شوند.
ت) هالوژنها با گرفتن یک الکترون به آنیون با یک بار منفی (یون هالیت) تبدیل میشوند.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

5 3روند کلی وا کنشپذیری چهار عنصر نخست از سمت چپ دورۀ دوم جدول دورهای در برابر اکسیژن ،در دمای اتاق و بهترتیب شمارۀ گروه آنها ،کدام است؟
(ریاضی داخل )98



)1

)3

)2

)4

	5 4چه تعداد از موارد زیر در مورد مقایسۀ شعاع اتمی درست است؟

آ) K  Mg  Cl  F

ب) Li  O  N  F

پ) Be  B  N  Na

ت) Cl  B  C  F

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

5 5کدامیک از مطالب زیر در مورد فلزهای قلیایی ،نادرست است؟

 )1شامل  6عنصر کشف شدهاند و این عناصر در دورههای دوم تا هفتم جدول جای دارند.
 )2هر فلز قلیایی در مقایسه با فلز قلیاییخا کی همدورۀ خود ،خصلت فلزی بیشتری دارد.
 )3با افزایش عدد اتمی ،وا کنشپذیری این فلزها نیز افزایش مییابد.

1

 )4در پایینترین سطح انرژی خود یک الکترون دارند و آرایش الکترونی  nsرا میتوان به الیۀ ظرفیت آنها نسبت داد.
5 6چه تعداد از مطالب زیر در مورد گروه هالوژنها درست است؟
آ) در اثر وا کنش آنها با فلزهای گروه  ،1ترکیبهای یونی تشکیل میشود.
ب) تنها گروه جدول تناوبی است که در آن عناصری از هر سه حالت فیزیکی دیده میشود.
پ) آخرین زیرالیۀ الکترونی آنها دارای  7الکترون است و با جذب یک الکترون به آرایش گاز نجیب همدورۀ خود میرسند.
ت) هر کدام از هالوژنها وا کنشپذیرترین نافلز تناوب خود به شمار میروند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 pHرو از سال دهم یادته؟
5 7در اثر افزایش فلزی از دورۀ چهارم به آب ،وا کنش شدیدی روی میدهد و گازی متصاعد میشود .گاز تولیدشده  ............و محلول بهدستآمده در دمای اتاق دارای
 ............است.

( +فصل  2دهم)

		
 )1هیدروژنpH < 7 ،

 )2هیدروژنpH > 7 ،

		
 )3ا کسیژنpH < 7 ،

 )4ا کسیژنpH > 7 ،

5 8چه تعداد از مطالب زیر ،درست است؟
آ) هالوژنهای نافلز با هر کدام از فلزهای جدول تناوبی ،ترکیبهای یونی تشکیل میدهند.
ب) وا کنشپذیری سدیم در مقایسه با لیتیم و نیز منیزیم بیشتر است.
پ) در دورۀ دوم جدول تناوبی شمار عنصرهای جامد از عنصرهای گازیشکل بیشتر است.
ت) تمامی عنصرهای گروه  14در دمای اتاق به حالت جامد یافت میشوند.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

5 9چه تعداد از عبارتهای زیر در ارتباط با عنصر مربوط به تصویر مقابل درست است؟
در وا کنش با دیگر اتمها الکترون به اشترا ک میگذارد یا میگیرد.
متعلق به دورۀ سوم جدول بوده و در آخرین زیرالیۀ اتم آن 3 ،الکترون وجود دارد.
وا کنشپذیری آن در مقایسه با عنصر قبل و بعد از خود در جدول تناوبی ،بهترتیب بیشتر و کمتر است.
شعاع اتمی آن در مقایسه با عنصری از دورۀ سوم که در ساخت ظروف آشپزخانه بهکار میرود ،کمتر است.

4 )1

2 )3

3 )2

1 )4

6 0چه تعداد از عبارتهای زیر ،درست است؟
آ) در سه دورۀ اول جدول تناوبی در مجموع  8عنصر گازیشکل وجود دارد.
ب) دومین و سومین عنصر گروه چهاردهم جدول تناوبی ،شبهفلز هستند.
پ) بهطور کلی ،روند خاصیت فلزی در یک دوره از جدول دورهای مشابه روند کلی شعاع اتمی در یک دوره است.
ت) بهطور کلی ،روند وا کنشپذیری در یک گروه از جدول دورهای مشابه روند کلی شعاع اتمی در همان گروه است.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

6 1کدامیک از نمودارهای زیر تغییرات شعاع اتمی عناصر در دورۀ سوم جدول دورهای را درستتر نشان میدهد؟

)1

)2

)3

)4

6 2چه تعداد از مطالب زیر در مورد هالوژنها درست است ؟

( +فصل  3دهم )

آ) از وا کنش اکسید آنها با آب ،اسید بهدست میآید.
ب) نخستین عنصر این گروه ،فعالترین نافلز جدول است.


پ) هالوژنها در ترکیب با عنصرهای دیگر به آنیون یک بار منفی )  ( Xتبدیل میشوند.
ت) فراوانترین یون حلشده در آب دریا ،یون تکاتمی یک هالوژن است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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6 3چه تعداد از عبارتهای زیر ،نادرست است؟
آ) مطابق قانون دورهای عنصرها،خواص شیمیایی عنصرها برخالف خواص فیزیکی آنها به صورت دورهای در جدول تناوبی تکرار میشود.
ب) هر کدام از تناوبهای جدول با یک فلز قلیایی شروع میشود و به یک گاز نجیب ختم میشود.
پ) در هر تناوب با افزایش عدد اتمی ،به تعداد زیرالیههای الکترونی اضافه نمیشود.
ت) شعاع یک اتم عالوه بر تعداد الیههای الکترونی به عوامل دیگر مانند اثر نیروهای دافعه بین هسته و الکترونها نیز بستگی دارد.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

اوایل کتاب درسی ،مطلب شیمیایی خفنی نداره ،بدیهیه که نمیشه سؤالهای ترکیبی مشتی! طرح کرد ولی خب االن با خوندن هالوژنها ،شعاع اتمی و  ...براتون توی
تستهای ترکیبی برنامۀ ویژهای داریم!
	6 4اتم هالوژنی که برای وا کنش با هیدروژن حداقل به دمای  200Cنیاز دارد ،به ترتیب از راست به چپ ،چند الکترون با عدد کوانتومی  l  1دارد و چند الکترون
در آخرین زیرالیۀ اشغالشدۀ آن جای دارد؟

7 ،23 )1

( +فصل  1دهم)

5 ،23 )2

5 ،17 )4

7 ،17 )3

6 5چه تعداد از عبارتهای زیر ،درست است؟
آ) هر کدام از فلزهای قلیایی در وا کنش با هالوژن همدورۀ خود ،ترکیب یونی با یونهای همالکترون بهوجود میآورند.
ب) در دورۀ سوم جدول تناوبی با افزایش شمار الکترونهای ظرفیتی ،خصلت نافلزی عنصرها نیز افزایش مییابد.

پ) هر کدام از هالوژنها در ترکیبهای یونی به صورت آنیون  Xو در ترکیبهای مولکولی فقط یک پیوند کوواالنسی تشکیل میدهند.

ت) عدد اتمی دومین فلز قلیاییخاکی ،دو برابر مجموع عددهای کوانتومی اصلی و فرعی الکترونهای ظرفیتی اتم آن است.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

6 6عنصر  Aرتبۀ سوم شعاع اتمی را در تناوب سوم و عنصر  Xرتبۀ دوم وا کنشپذیری را در بین نافلزهای تناوب چهارم جدول تناوبی دارد .اختالف عدد اتمی  Aو
 Xکدام است؟

22 )1

21 )2

19 )4

18 )3

6 7چه تعداد از عبارتهای زیر ،درست است؟
آ) تنها در یک گروه از جدول تناوبی ،هر سه نوع حالت فیزیکی در عناصر آن گروه به چشم میخورد.
ب) شمار عنصرهای نافلزی دورۀ دوم جدول تناوبی ،بیشتر از سایر دورههای جدول است.
پ) رفتار شیمیایی فلزها به میزان توانایی اتم آنها به از دست دادن الکترون وابسته است.
ت) شبهفلزها هیچکدام از خواص فلزها و نافلزها را ندارند.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

6 8نمودار روبهرو ،به روند تغییر کدام ویژگی عنصرهای دورۀ دوم و سوم جدول دورهای نسبت به شمارۀ گروه آنها،
مربوط است و  aو  bدر آن بهترتیب از راست به چپ ،کدام دو عنصر هستند ؟

(تجربی داخل 97ـ با تغییر)

 )1شعاع اتمی		 N, P ،

 )2شعاع اتمیP, N ،

 )3خصلت نافلزی		 P, Si ،

 )4خصلت نافلزیSi, P ،

6 9با بررسی نمودار شکل مقابل ،که وا کنشپذیری شماری از عنصرهای دورۀ دوم جدول تناوبی را به صورت
نامرتب نشان میدهد ،میتوان دریافت که  ............است.

وا ﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮی

(تجربی خارج )99

 : a )1کربن : c ،فلوئور : g ،ا کسیژن
 : c )2ا کسیژن : f ،نیتروژن : a ،کربن
 : f )3کربن : e ،بریلیم : b ،فلوئور

ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ

 : b )4نیتروژن : d ،بور : e ،لیتیم

f

g

e

d

c

b

a

7 0شعاع اتمی در کدامیک از مجموعههای زیر ،تفاوت کمتری با هم دارد؟

Na ، Mg ، Al )1

P ، S ، Cl )2

Cs ، Ba ، La )3

Na ، K ، Rb )4

7 1در دما و فشار استاندارد ،حالت فیزیکی چه تعداد از هالوژنهای زیر و ترکیب هیدروژندار همان هالوژن یکسان است ؟
فلوئور

 )1صفر

کلر

1 )2

برم

2 )3

( +فصل  3دهم)

ید

3 )4
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7 2چه تعداد از مطالب زیر در مورد ید ،درست است ؟

( +فصل  3دهم)

آ) ید از مولکولهای ناقطبی تشکیلشده و تنها هالوژن جامد است.
ب) افزودن اندکی ید به هگزان بیرنگ منجر به تشکیل یک مخلوط همگن میشود.
پ) در حالت گازیشکل ،بنفشرنگ است.
ت) شمار الکترونهای آخرین زیرالیۀ اتم ید با عدد کوانتومی اصلی همان زیرالیه برابر است.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

بعضی از تستها با آدم حرف میزنن ،باورت نمیشه؟ بشین پای درد و دل تست بعدی! ببینی چه جور باهات حرف میزنه
7 3چه تعداد از مطالب زیر ،درست است؟
آ) مولکولهای سازندۀ هالوژنها در میدان الکتریکی جهتگیری نمیکنند.
ب) نقطۀ جوش نخستین عنصر هالوژنها از نقطۀ جوش ترکیب هیدروژندار دومین هالوژن بیشتر است.
پ) در دمای  ، 100 Cتنها دو هالوژن توانایی انجام وا کنش با گاز هیدروژن را دارند.
ت) تنها هالوژن مایع با گرفتن یک الکترون به آرایش گاز نجیبی میرسد که زیرالیۀ  fدر آن خالی از الکترون است.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

ممنونیم از طراحهای کنکور که نکتهای که سالها روش تأکید کردیم رو ،تست دادن
	7 4شیب نمودار تغییر شعاع اتمی کدام سه عنصر ،بیشتر است؟

(تجربی خارج )99

		 8 O , 7 N , 6 C )1

16 S , 15 P , 14 Si )2

		 35 Br , 34 Se , 33 As )3
7 5کدام عبارت زیر ،نادرست است؟

13 Al , 12 Mg , 11 Na )4

 )1هالوژنی که در دورۀ پنجم جدول دورهای جای دارد در دمای باالتر از  400 Cبا گاز هیدروژن وا کنش میدهد.

 )2رفتار شیمیایی فلزها به میزان توانایی اتم آنها به از دست دادن الکترون وابسته است.
 )3آلوتروپی از کربن که رسانایی الکتریکی دارد ،فاقد رسانایی گرمایی است.
 )4ژرمانیم شبهفلزی از دورۀ چهارم است که فاقد رسانایی الکتریکی است و در اثر ضربه خرد میشود.
7 6چه تعداد از مطالب زیر ،درست است؟
آ) هنگامیکه اتم هالوژن ،یک الکترون بهدست میآورد ،از فعالیت شیمیایی آن کاسته میشود.
ب) خصلت نافلزی هالوژنها با شعاع اتمی آنها رابطۀ وارونه دارد.
پ) در گروه هالوژنها با افزایش وا کنشپذیری ،نیروی جاذبۀ بین مولکولی ضعیفتر میشود.
ت) چهارمین عنصر گروه هالوژنها در دمای اتاق به حالت جامد است و در دورۀ پنجم جدول جای دارد.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

7 7کدام عبارت ،دربارۀ وا کنش فلزهای گروه اول جدول دورهای با گاز کلر درست است؟

(ریاضی داخل  97ـ با تغییر)

 )1شدت وا کنش با افزایش عدد اتمی آنها ،افزایش مییابد.
 )2برای وا کنش هر مول از آنها به  22/4لیتر گاز کلر در شرایط  STPنیاز است.
 )3بر اثر وا کنش شدید این فلزات با گاز کلر ،نورهای آزادشده در ناحیۀ مرئی ،رنگ مشابهی خواهند داشت.
 )4ا گر در این وا کنش ،بهجای کلر از برم استفاده کنیم ،شدت وا کنش بیشتر خواهد شد.
7 8با توجه به جدول مقابل که به بخشی از جدول تناوبی مربوط است ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است ؟

(ریاضی داخل )1400

آ) خصلت فلزی  Aدر مقایسه با  Eکمتر است.
17

ب) تمایل  Gدر گرفتن الکترون ،از  Dبیشتر است.
پ) شعاع اتمی  ،Xاز شعاع اتمی  Dو  Gبزرگتر است.
ت) در میان عنصرهای مشخص شده Z ،بزرگترین شعاع اتمی را دارد.

16

2

D

A

G

		
1 )1

2 )2

		
3 )3

4 )4

Z

1

دوره
2

E
X

گروه

3
4
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7 9چه تعداد از مطالب زیر در مورد سنگینترین هالوژن گازیشکل درست است؟

( +فصل  1دهم )

آ) یک نمونۀ طبیعی از اتمهای آن شامل دو نوع ایزوتوپ بوده و فراوانی ایزوتوپ سبکتر آن بیشتر است.
ب) در طبیعت به صورت مولکولهای دواتمی یافت میشود و گازی زردرنگ مایل به سبز است.
پ) با هیدروژن در دمای اتاق به آرامی وا کنش میدهد.
ت) شعاع اتمی آن از شعاع اتمی دیگر هالوژن گازیشکل بیشتر است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

8 0چه تعداد از ویژگیهای زیر در منیزیم بیشتر از کلسیم است؟

( +فصل  1و  3دهم)

		
درصد فراوانی در سیارۀ زمین

درصد فراوانی یون تکاتمی در آب دریا

		
شعاع اتمی

وا کنشپذیری

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

8 1چه تعداد از عبارتهای زیر درست است؟
هر کدام از عنصرهای دستۀ  ،sجزو فلزها طبقهبندی شده و در سمت چپ جدول دورهای قرار دارند.
در دما و فشار اتاق %75 ،عنصرهای دورۀ سوم به حالت جامد وجود دارند.
شمار عنصرهای نافلزی دورۀ سوم جدول ،یک واحد بیشتر از شمار عنصرهای فلزی این دوره است.
میزان وا کنشپذیری هالوژنها با گاز هیدروژن ،با شعاع اتمی آنها رابطۀ وارونه دارد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

8 2اعداد کوانتومی موجود در گزینهها مربوط به آخرین الکترون اتم یک عنصر است .کدامیک مربوط به عنصری است که شعاع اتمی کوچکتری دارد؟ ( +فصل  1دهم)

==l 1
, n 3 )1

==l 1
, n 2 )2

==l 0
, n 2 )4

=		 =l 0
, n 3 )3

8 3چه تعداد از مقایسههای زیر بین  O، Nو  Fدرست است؟

( +فصل  3دهم)

آ) نقطۀ جوشHF  H2O  NH3 :
ب) وا کنشپذیریF  O  N :
پ) شعاع اتمیN  O  F :
ت) شمار جفت الکترونهای پیوندیN2  O2  F2 :
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

تست بعدی ،یه نکته خوشگل داره که دونستنش کامال ً مستحبه و میتونی توی پاسخ پیداش کنی
	8 4کدامیک از گزینههای زیر مقایسه میان شعاع اتمی سه فلز قلیایی نخست و سه هالوژن نخست جدول دورهای را درستتر نشان میدهد؟ (نمودار  Aمربوط به
فلزهای قلیایی و نمودار  Bمربوط به هالوژنهاست).

)1

)2

)3

)4

8 5کدام مطالب زیر ،دربارۀ عنصر قبل از کریپتون )  (36 Krدر دورۀ چهارم تناوبی درست است؟

(ریاضی داخل )1400

آ) با عنصر  ، 52 Aدر جدول تناوبی همگروه است.
ب) شعاع اتمی آن از شعاع اتمی عنصر  19 Xبزرگتر است.
پ) خاصیت نافلزی آن در مقایسه با عنصر  17 Mکمتر است.
ت) حالت فیزیکی آن با حالت فیزیکی عنصرهای واسطۀ همدورۀ خود متفاوت است.
ث) شمار الکترونهای دارای عدد کوانتومی  l  1اتم آن ،برابر شمارۀ گروه آن در جدول تناوبی است.

 )1آ ،ت

 )2ب ،پ

 )3آ ،ب ،ث

 )4پ ،ت ،ث
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8 6اختالف عدد اتمی دو هالوژن متوالی برابر  18است .چه تعداد از نتیجهگیریهای زیر ،در مورد آنها همواره درست است ؟

( +فصل  1دهم)

آ) یکی از این دو هالوژن ،برم است.
ب) حالت فیزیکی آنها با هم متفاوت است.
پ) در آرایش الکترونی اتم هر کدام از آنها ،زیر الیۀ  ،fخالی از الکترون است.
ت) در هر کدام از آنها شمار الکترونهای با عدد کوانتومی  l  1بیشتر از شمار الکترونهای هر زیرالیۀ دیگر است.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

8 7چند مورد از مطالب زیر ،دربارۀ عنصر  35 Xدرست است؟

(ریاضی خارج )99

آ) با عنصر  17Yهمگروه و با عنصر  20 Zهمدوره است.

ب) میتواند در تشکیل ترکیبهای یونی و کوواالنسی شرکت کند.
پ) بزرگترین شعاع اتمی را در میان عنصرهای همدورۀ خود دارد.
ت) حالت فیزیکی متفاوت با عنصرهای همدوره و همگروه خود دارد.
ث) بیشترین وا کنشپذیری را در میان عنصرهای همدوره و همگروه خود دارد.

5 )1

2 )2

4 )4

3 )3

توی نگاه اول تست بعدی مرتبط با فصل  2دوازدهمه ،پس چرا اینجا آوردیمش؟ چون خدا رد گزینه رو آفریده
	8 8کدام موارد زیر ،دربارۀ خانوادۀ هالوژنها در جدول تناوبی ،درست است؟

(تجربی داخل  + 1400فصل  2دوازدهم)

آ) در وا کنش با فلزهای قلیایی ،ترکیبهای یونی تشکیل میدهند.
ب) همۀ آنها با اکسیژن ،اکسیدهایی با عددهای اکسایش بزرگتر از صفر تشکیل میدهند.
پ) مجموع عددهای کوانتومی  n  lالکترونهای الیۀ ظرفیت سومین عضو آن ،برابر  33است.
ت) مانند عنصرهای گروه  1جدول تناوبی ،با افزایش عدد اتمی ،وا کنشپذیری آنها افزایش مییابد.

 )1آ ،پ

 )2ب ،ت

 )4پ ،ت

 )3آ ،ب

سؤال بعدی جوری سخته که  ...هیچی ،بیخیال!
8 9عنصرهای  X ، Aو  Yسه عنصر متوالی جدول تناوبی هستند و هر سه در طبیعت بهصورت مولکولهای دواتمی گازی یافت میشوند .اگر ترتیب عدد اتمی آنها
بهصورت  A  X  Yباشد ،کدامیک از مطالب زیر دربارۀ آنها نادرست است؟

 )1شعاع اتمی  Yکوچکتر از شعاع اتمی عنصرهای  Aو  Xاست.
 )2خاصیت نافلزی و وا کنشپذیری  Yاز هر دو عنصر  Aو  Xبیشتر است.
 A )3و  Xترکیبهایی با فرمول  AXو  AX2تشکیل میدهند و فقط در یکی از آنها ،اتم  Aقاعدۀ هشتتایی را رعایت میکند.
 )4در شرایط یکسان دما و فشار ،چگالی  Yگازی بیشتر از  Aو  Xگازی است.

تستهای بستۀ 4

(مبحث ترکیبی)

9 0کدامیک از نمودارهای زیر را میتوان به شعاع یونهای پایدار عناصر دورۀ سوم جدول نسبت داد؟

)1

)2

)4

)3

	9 1با توجه به موقعیت عنصرها در جدول مقابل که بخشی از جدول تناوبی است ،اندازۀ کدام یون بهترتیب از همه کوچکتر و کدامیک
از همه بزرگتر است؟ (گزینهها را از راست به چپ بخوانید) .

(ریاضی داخل )91

		
Na + ، Be2+ )1

Mg2+ ، Be2+ )2

		
Na + ، Li+ )3

Mg2+ ، Li+ )4

	9 2کدام مقایسه دربارۀ شعاعهای اتمی و یونی عنصرها درست است؟

K > Si > Ar )1

K+ > Mg2+ > Na + )2

2−

−

O > O > O )3

2+

3+

Fe > Fe > Fe )4

2

1

Be

Li

Mg

Na

34
9 3در تناوب سوم جدول تناوبی ،به ترتیب کدام عنصر کوچکترین شعاع اتمی و کدامیک کوچکترین شعاع یونی را دارد؟ (از گازهای نجیب چشمپوشی شده است).
16 S )1

و

12 Mg

 13 Al )2و 14 Si

)3

15 P )4

 17 Clو 13 Al

و

11Na

	9 4چه تعداد از عبارتهای زیر ،درست است؟
آ) در هر گروه از باال به پایین ،شعاع اتمی افزایش مییابد ولی شمار الکترونهای ظرفیتی ثابت است.
ب) هر کدام از فلزهای قلیایی با گاز کلر وا کنش داده و یک ترکیب جامد را تشکیل میدهند.
پ) آخرین زیرالیۀ اتم یک هالوژن دارای  5الکترون است و حداقل عدد کوانتومی اصلی آخرین زیرالیۀ هالوژن برابر  2است.
ت) ترتیب  K + < 19 K < 17Cl < 17Cl −را میتوان به شعاع اتمهای کلر و پتاسیم و یونهای آن نسبت داد.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

9 5چه تعداد از عبارتهای زیر در مورد سدیم کلرید درست است ؟

( +فصل  3دهم)

آ) در صنعت این ترکیب یونی را از وا کنش فلز سدیم با گاز کلر تهیه میکنند.
ب) عنصرهای تشکیلدهندۀ این ترکیب یونی ،فعالترین فلز و نافلز تناوب سوم جدول تناوبی هستند.
پ) اگر یونهای پایدار عنصر تناوب سوم جدول را برحسب افزایش شعاع مرتب کنیم ،بین کاتیون و آنیون سازندۀ سدیم کلرید ،یون دیگری قرار نمیگیرد.
ت) در حالت جامد ،نارسانا اما در حالت مذاب و محلول ،رسانای جریان برق است.

1 )1

2 )2

3 )3

 Li+ )1و Na +

 Be2+ )2و Mg2+

 Be2+ )3و Na +

9 6با توجه به یونهای  Be2 ، Na ، Liو  ، Mg2شعاع یونهای موجود در کدام گزینه ،اختالف کمتری دارند؟

4 )4
 Li+ )4و Mg2+

9 7چه تعداد از عبارتهای زیر ،درست است؟
آ) اگر ترتیب شعاع آنیون پایدار سه عنصر تناوب چهارم به صورت  A  B  Cباشد ،عدد اتمی  Aاز بقیه بیشتر و خصلت نافلزی  Cاز بقیه کمتر است.
ب) عنصری که شمار الکترونها در الیههای اتم آن به صورت  2 ،8 ،18 ،4است ،یک عنصر شبهفلزی است.
پ) ترتیب  K  Na  Liرا میتوان به طولموج نور حاصل از شعلۀ این فلزها نسبت داد.
ت) هر مول از فلز قلیاییخاکی در مقایسه با یک مول فلز قلیایی در وا کنش با آب ،گاز هیدروژن بیشتری آزاد میکند.

1 )1

2 )2

3 )3

بعد از طراحی سه تست بعدی فهمیدیم که چرا همه دوست دارن از «میکروی شیمی گاج» ایده بگیرن
9 8چه تعداد از مقایسههای زیر ،نادرست است؟

		
آ) وا کنشپذیریNa+ < Na :

4 )4
.

ب) وا کنشپذیریCl − < Cl :

پ) شعاع و شمار الیههای الکترونی K + < K :

ت) شعاع و شمار الیههای الکترونیF < F − :

 )2صفر

1 )4

3 )1

2 )3

9 9در بین عناصر تناوب سوم جدول تناوبی ،کوچکترین و بزرگترین شعاع یونهای پایدار به ترتیب مربوط به دو عنصر  Aو  Xاست .چه تعداد از مطالب زیر دربارۀ
آنها درست است ؟

( +فصل  1دهم)

آ) به ازای تشکیل یک مول ترکیب حاصل از یونهای  Aو  ،Xیک مول الکترون مبادله میشود.
ب) در ترکیب حاصل از یونهای  Aو  ،Xنسبت شمار کاتیونها به آنیونها برابر یک است.
پ) برخالف شعاع یونی ،شعاع اتمی عنصر  Aاز شعاع اتمی عنصر  Xبزرگتر است.
ت) بین  Aو  Xیک عنصر دیگر در جدول تناوبی وجود دارد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1 00یونهای  Aو  ، Bهمالکترون هستند و شعاع یونی  Aبزرگتر از شعاع یونی  Bاست .چه تعداد از عبارتهای زیر ،درست است؟ (هر دو یون  Aو  Bقاعدۀ
هشتتایی را رعایت میکنند).
آ) اگر هر دو یون  Aو  Bکاتیون باشند ،شعاع اتمی عنصر  Aبزرگتر از شعاع اتمی عنصر  Bاست.
ب) اگر هر دو یون  Aو  Bآنیون باشند ،خاصیت نافلزی اتم خنثای عنصر  Aبیشتر از اتم خنثای عنصر  Bاست.
پ) اگر فقط یکی از یونهای  Aو  ، Bکاتیون باشد ،شمار الیههای الکترونی اتم خنثای  Aبیشتر از اتم خنثای  Bاست.
ت) اگر فقط یکی از یونهای  Aو  ، Bکاتیون باشد ،در اتم خنثای  Aزیرالیۀ  pدر حال پر شدن است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

35

خودتو بسنج!

(صفحۀ  1تا  14کتاب درسی)

برای یک خودارزیابی مشتی ،از صفحۀ  1تا  14رو برات مورد بررسی قرار دادیم تا بتونی با سؤاالت ترکیبی از قسمت اول و دوم بیشتر آشنا بشی
 1 01چه تعداد از مطالب زیر نادرست است؟
آ) استرانسیم در وا کنش با نافلزها در مقایسه با کلسیم ،آسانتر به کاتیون تبدیل میشود.
ب) خصلت فلزی روبیدیم در مقایسه با استرانسیم بیشتر است.
پ) هر کدام از عنصرهای اصلی  sبا از دست دادن یک یا دو الکترون به آرایش گاز نجیب میرسند.
ت) هر چه شعاع اتمی یک فلز بزرگتر باشد ،آسانتر الکترون به اشترا ک میگذارد.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

1 02چه تعداد از مطالب زیر درست است؟
آ) در تولید المپ چراغهای عقب خودروها از هالوژنها استفاده میشود.
ب) کلسیم در وا کنش با نافلزها ،در مقایسه با استرانسیم ،آسانتر به کاتیون تبدیل میشود.
پ) وا کنش فلز سدیم با گاز کلر ،برخالف وا کنش لیتیم با گاز کلر ،با تولید نور همراه است.
ت) تفاوت شعاع اتمی سدیم و منیزیم ،بیشتر از تفاوت شعاع اتمی گوگرد و کلر است.

4 )1

3 )2

1 )4

2 )3

1 03چه تعداد از مطالب زیر در مورد عنصرهای دورۀ سوم جدول درست است؟
آ) یون تک اتمی فعالترین فلز و فعالترین نافلز این دوره بیشترین درصد جرمی را در میان کاتیونها و آنیونها در آب دریا دارند.
ب)  %37/5از عناصر جامد این دوره در اثر ضربه خرد میشوند.
پ) اتم  %50از عناصر این دوره ،در وا کنش با دیگر اتمها میتوانند الکترون به دست آورند.
ت) عنصری از این دوره که با هیدروژن ساختار مقابل را تشکیل میدهد ،دارای رادیوایزوتوپی است که در ایران تولید میشود.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

	1 04با توجه به آرایش الکترونی آخرین زیرالیۀ هر یک از اتمهای دادهشده ،کدام مقایسه نادرست است؟

 )1شعاع اتمی		 4s1 > 3s2 > 3 p4 :

 )2وا کنشپذیری2p5 > 2p3 > 2p6 :

 )3رسانش الکتریکی3 p1 > 3 p2 > 5 p2 :

 )4شعاع یونی یونهای پایدار3 p5 < 3 p4 < 3 p3 :

1 05در بین عناصر دورۀ سوم جدول (بدون در نظر گرفتن گاز نجیب) ،هرچه شعاع اتمی یک عنصر  ، ............بزرگتر باشد ،وا کنشپذیری آن ............ ،و هرچه شعاع
اتمی یک عنصر  ، ............بزرگتر باشد ،شمار الکترونهای ظرفیتی آن ............ ،است( .گزینهها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید).

 )1نافلزی ـ بیشتر ـ فلزی ـ بیشتر

 )2نافلزی ـ کمتر ـ فلزی ـ بیشتر

 )4فلزی ـ کمتر ـ نافلزی ـ کمتر

 )3فلزی ـ بیشتر ـ نافلزی ـ کمتر

1 06اگر شعاع اتمی سدیم ،آلومینیم و فسفر ،بدون در نظر گرفتن ترتیب ،برابر با اعداد  184 ،143و  109برحسب پیکومتر باشد ،شعاع اتمی منیزیم کدامیک از مقادیر
زیر میتواند باشد؟ (اعداد موجود در گزینهها برحسب پیکومتر است).

101 )1

160 )2

165 )4

119 )3

1 07اعداد کوانتومی موجود در گزینهها مربوط به آخرین الکترون اتم چهار عنصر اصلی است .شعاع اتمی کدام عنصر بزرگتر است؟

 l =0 )1و n = 3

 l =1 )2و n = 3

 l =0 )4و n = 4

 l =1 )3و n = 4

1 08با توجه به جدول مقابل که بخشی از جدول دورهای عنصرها را نشان میدهد ،چه تعداد از عبارتهای زیر ،درست است؟
آ) تفاوت عدد اتمی عنصرهای  Aو  Xبا تفاوت عدد اتمی عنصرهای  Gو  Mبرابر است.
ب) حالت فیزیکی  Gو  Eدر دما و فشار اتاق با هم متفاوت بوده و در وا کنش با یکدیگر
میتوانند ترکیبی با ساختار مقابل تولید کنند.
پ)  Dدارای چند دگرشکل است که یکی از آنها در زیر آب نگهداری میشود.

گروه

17

16

15

1

G

E

D

A

3

M

L

J

X

4

دوره

ت) شدت وا کنش میان عنصرهای  Aو  Mاز شدت وا کنش میان هر دو عنصر دیگری در این جدول ،بیشتر است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1 09سه فلز لیتیم ،پتاسیم و سدیم در شرایط یکسان با گاز کلر وا کنش میدهند .آهنگ خروج گاز آزادشده در وا کنش کدام فلز با گاز کلر بیشتر است؟

 )1سدیم

 )2لیتیم

 )3پتاسیم

 )4در این وا کنشها گازی آزاد نمیشود.

36
1 10کدامیک از مطالب زیر نادرست است؟

 )1اغراق نیست ا گر رشد و گسترش تمدن بشری را در گروی کشف و شناخت مواد جدید بدانیم.
 )2بررسی تمدنها از گذشته تا کنون نشان میدهد که توسعۀ جوامع انسانی به توانمندی افراد هوشمند گره خورده است.
 )3شیمیدانها دریافتند که گرما دادن به مواد و افزودن آنها به یکدیگر سبب تغییر و همواره بهبود خواص میشود.
 )4گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است.
1 11کدامیک از مطالب زیر نادرست است؟

 )1مطابق مدل کوانتومی ،اتم را مانند کرهای در نظر میگیرند که الکترونها پیرامون هسته و در جایی بین الیههای الکترونی در حال حرکتاند.

 )2فلوئور حتی در دمای  − 20 0 Cنیز با گاز هیدروژن به سرعت وا کنش میدهد.

 )3فلزهای گروه اول جدول مانند لیتیم ،سدیم و پتاسیم به فلزهای قلیایی معروف هستند.
 )4از جمله رفتارهای فیزیکی فلزها میتوان داشتن جال ،رسانایی الکتریکی و گرمایی ،خاصیت چکشخواری و شکلپذیری را نام برد.
1 12کدام مطالب زیر در مورد هالوژنها درست است؟
آ) در دما و فشار اتاق به صورت مولکولهای دواتمی در طبیعت یافت میشوند.
ب) با افزایش شعاع اتمی هالوژنها ،وا کنشپذیری آنها افزایش مییابد.
پ) هالوژنهای نافلز با گرفتن یک الکترون به آنیون با یک بار منفی تبدیل میشوند.
ت) نخستین هالوژن در دورۀ دوم جدول جای دارد.

« )1آ» و «ب»

« )2آ» و «پ»

« )4ب» و «ت»

« )3پ» و «ت»

1 13شعاع اتمی ،وا کنشپذیری و دمای ذوب یُد در مقایسه با بُرم به ترتیب  ............ ، ............و  ............است( .گزینهها را از راست به چپ بخوانید).

 )1کمتر ـ بیشتر ـ کمتر

 )3بیشتر ـ کمتر ـ کمتر

 )2کمتر ـ بیشتر ـ بیشتر

 )4بیشتر ـ کمتر ـ بیشتر

	1 14در دورۀ سوم جدول ............ ،عنصر گازیشکل ............ ،عنصر شبهفلزی و  ............عنصر جامد و شکننده وجود دارد( .گزینهها را از راست به چپ بخوانید).

3 ،1 ،2 )1

3 ،2 ،1 )2

2 ،2 ،1 )4

2 ،1 ،2 )3

1 15عنصر  Aدر گروه چهاردهم و دورۀ چهارم جدول قرار دارد .کدام مطالب زیر دربارۀ عنصر  Aدرست است؟
آ) عنصر  Aهمانند عنصر  Yکه همگروه با آن بوده و در دورۀ سوم قرار دارد ،در اثر ضربه خُرد میشود.
ب) تفاوت عدد اتمی عنصر  Aبا نخستین عنصر گروه چهاردهم برابر با  28است.
پ) عنصر  Aهمانند عنصر  Xکه همگروه با آن بوده و متعلق به دورۀ پنجم است ،سطح درخشانی دارد.
ت) عنصر  Aفاقد رسانایی گرمایی است.

« )1آ» و «ب»

« )2آ» و «پ»

« )4پ» و «ت»

« )3ب» و «ت»

1 16در آرایش الکترونی اتم یک هالوژن 8 ،زیرالیه وجود دارد .شرایط وا کنش این هالوژن با گاز هیدروژن به چه صورت است؟



 )1در دمای باالتر از  400 Cوا کنش میدهد.

 )2در دمای  200 Cوا کنش میدهد.

 )3در دمای اتاق به آرامی وا کنش میدهد.

 )4حتی در دمای  −200 Cبه سرعت وا کنش میدهد.



1 17کدامیک از مطالب زیر نادرست است؟

 )1در گروه چهاردهم جدول دورهای ،هر سه نوع عنصر فلزی ،شبهفلزی و نافلزی یافت میشود.
 )2عنصر با عدد اتمی  ،11رسانایی الکتریکی باالیی دارد و با چاقو بریده میشود.
 )3مقایسۀ سرعت وا کنش با گاز کلر برای برخی فلزها به صورت Al  Mg  K :است.
 )4اغلب روندهای تناوبی در جدول بر اساس کمیتهای وابسته به اتم قابل توضیح نیست.
1 18بین هالوژنی که حداقل در دمای  200 Cبا هیدروژن وا کنش میدهد و نخستین عنصر گروه چهاردهم که در اثر ضربه تغییر شکل میدهد ،چند عنصر دیگر در
جدول دورهای وجود دارد؟

14 )1

15 )2

دو تا تست بعدی ترکیبی بین شیمی و احتماالت ریاضی هستش

3 )3

2 )4

یعنی ببین چه کردیم! البته احتمال طرح همچنین سؤاالتی واقعاً کمه ولی خدا رو چه دیدی!

1 19از عناصر دورۀ سوم جدول تناوبی 3 ،عنصر به تصادف انتخاب میکنیم .احتمال اینکه  2عنصر شکننده و یک عنصر گازیشکل باشد ،کدام است؟

3 )2
56

5 )1
28
1 20از بین عناصر دورۀ سوم جدول تناوبی به طور تصادفی  2عنصر را انتخاب میکنیم .احتمال اینکه آرایش الکترونی اتم هر دو عنصر به یک نوع زیرالیه ختم شده
باشد ،کدام است؟

9 )1
14

4 )2
7

5 )3
56

3 )3
7

3 )4
28

5 )4
14
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رفتار شیمیایی آنها همانند نافلزها است.

پ

نادرست ـ مطابق قانون دورهای عنصرها ،خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دورهای تکرار میشود.

ت

نادرست ـ

تعیین موقعیت (دوره و گروه) یک عنصر در جدول دورهای ،کمک شایانی به پیشبینی خواص و رفتار آن خواهد کرد.
33 7
آ
ب

بررسی همشون

درست ـ در گروه فلزهای قلیایی همانند سایر گروهها از باال به پایین ،خصلت فلزی افزایش مییابد .آخرین فلز قلیایی )  (87 Frدارای بیشترین خصلت فلزی است.

نادرست ـ نافلزها تمایل به گرفتن الکترون و یا به اشترا ک گذاشتن الکترون دارند ،در صورتیکه شبهفلزها تمایل به اشترا ک گذاشتن الکترون دارند.

 Heجزو نافلزها اما متعلق به عناصر اصلی  sهستند.
13 8
آ

بررسی همشون

23 9

پ

ب

درست ـ در دورهی سوم جدول تناوبی دو عنصر گازیشکل ( Clو  )Arو دو نافلز جامد (P

درست ـ ژرمانیم چکشخوار نیست و در اثر ضربه خرد میشود.

ت

درست ـ نافلزهای  Hو  Heجزو عناصرهای اصلی  sهستند.

بررسی غلطهاشون

نیمهرسانا نه رسانا!

پ

انسانهای پیشین از سفال و فلز استفاده نمیکردند.

 34 0عنصر  Aیک نافلز جامد بوده و با توجه به اینکه متعلق به دورۀ سوم جدول است ،هم میتواند فسفر (گروه  )15و هم میتواند گوگرد (گروه  )16باشد.
24 1

1

نادرست ـ دورهی سوم جدول تناوبی فقط شامل یک عنصر شبهفلزی )  (14 Siاست.

نادرست ـ فلزهایی مانند  Pb ، Alو  ،Snجزو عناصر اصلی  pهستند.

و  )Sوجود دارد.
آ

ت

پ

نادرست ـ  Hو

بررسی غلطهاشون

خواص فیزیکی شبهفلزها بیشتر به فلزها شبیه بوده در حالیکه رفتار شیمیایی آنها همانند نافلزها است.

میدهد و به زنگ آهن تبدیل میشود.

4

3

آهن با ا کسیژن در هوای مرطوب به کندی وا کنش

فلزهای دستهی  dنیز رفتاری شبیه فلزهای دستهی  sو  pدارند .آنها نیز رسانای جریان الکتریکی و گرما هستند ،چکشخوارند

و قابلیت ورقهشدن دارند.
 44 2عنصرها در جدول دورهای براساس بنیادیترین ویژگی آنها یعنی عدد اتمی ( )Zچیده شدهاند.
 24 3برای درک بهتر و یه مرور دوباره! نیمنگاه زیر رو بخون.

در گروه فلزهای قلیایی با افزایش عدد اتمی ،شعاع عناصر افزایش یافته و راحتتر الکترون از دست میدهند ،در نتیجه وا کنشپذیری آنها از باال به پایین افزایش
مییابد .اما در گروه هالوژنها با افزایش عدد اتمی و افزایش شعاع اتمی هالوژنها ،این عناصر نافلزی تمایل کمتری به جذب الکترون از خود نشان داده و در نتیجه
وا کنشپذیری آنها از باال به پایین کاهش مییابد.
34 4
آ

بررسی همشون

نادرست ـ نافلزها در وا کنشهای شیمیایی مختلف ،بسته به نوع وا کنش تمایل به گرفتن الکترون و تشکیل آنیون یا تمایل به اشتراک گذاشتن الکترون دارند.

فعالترین نافلز ) (9 Fدر سمت راست (یک ستون مانده به آخرین ستون) باالی جدول قرار دارد.

پ

ب

نادرست ـ

نادرست ـ هر چند با حرکت از چپ به راست در جدول تناوبی ،تمایل اتمها

به از دست دادن الکترون ،به سمت گرفتن الکترون تغییر میکند ،اما شمار الکترونهایی که یک اتم دریافت میکند ،نه تنها بیشتر نمیشود ،بلکه کاهش مییابد .به عنوان

نمونه  16 S ، 15 Pو 17 Cl

به ترتیب تمایل به گرفتن  2 ،3و  1الکترون دارند.

ت

درست ـ بیشتر نافلزها در دمای اتاق به حالت گازیشکل وجود دارند ،برخی از آنها مانند

فسفر ،گوگرد و ید جامدند و برم نیز در شرایط معمولی مایع است.
 14 5بدون شرح!
14 6

آ

بررسی همشون

درست ـ این عناصر در حالت آزاد به صورت )  Br2 (l) ، Cl2 (g ) ، F2 (gو ) I2 (sیافت میشوند.

زیاد اما وا کنشپذیری آنها کم میشود.

پ

درست ـ فلوئور و کلر گازیشکل هستند.

نجیب همدورۀ خود )  (ns2np6یک الکترون کمتر دارند.
34 7
آ

بررسی همشون

2

پ

5

2

درست ـ آرایش الکترونی هالوژنها به  ns npختم میشود و در مقایسه با گاز

نادرست ـ فلز قلیایی لیتیم ) (3 Liبا از دست دادن تکالکترون ظرفیتی خود به آرایش  1sدست مییابد.

منیزیم و آلومینیم ،جزو فلزها هستند.
ت

ت

ب

نادرست ـ در هالوژنها با افزایش عدد اتمی ،نقطۀ ذوب و جوش

ب

درست ـ در دورۀ سوم جدول تناوبی سه عنصر سدیم،

درست ـ در دورۀ سوم جدول تناوبی دو عنصر فسفر و گوگرد جزو نافلزهایی هستند که در دمای اتاق به حالت جامد یافت میشوند.

درست ـ شبه فلز ژرمانیم در اثر ضربه خرد میشود (شکننده) ،براق است و رسانایی الکتریکی کمی دارد (نیمهرسانا).
 34 8عبارت (پ) نادرست است .شکل مربوط به فلز سدیم است که به گروه اول جدول دورهای تعلق دارد .فلزهای این گروه (به جز  )Liبا از دست دادن الکترون به

آرایش هشتتایی گاز نجیب دورۀ قبل از خود )  (ns2np6میرسند .لیتیم با تشکیل کاتیون  Li+به آرایش دوتایی هلیم میرسد.

 14 9وا کنشپذیری فلز قلیایی  Kبیشتر از  Naو وا کنشپذیری هالوژن  F2نیز بیشتر از  Cl2است .بنابراین وا کنش میان ) K (sو )  F2 (gشدیدتر از سه وا کنش

دیگر انجام میشود.
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35 0
یعنی 53 I

35 Br

است.

25 1

ب

در مقایسه با عنصر باالیی و همگروه با آن

یعنی 17 Cl

وا کنشپذیری کمتری دارد و حالت فیزیکی آن متفاوت با عنصر پایینی و همگروه با آن

بررسی غلطهاشون

مطابق مدل کوانتومی ،اتم را مانند کرهای درنظر میگیرند که الکترونها پیرامون هسته و در الیههای الکترونی در حال حرکتاند.

پ

در هر تناوب جدول از چپ به راست

با افزایش عدد اتمی ،شمار الیهها ثابت میماند و شعاع اتمی کاهش مییابد .در هر تناوب از چپ به راست ،شمار زیرالیهها به تدریج افزایش مییابد.
25 2
آ

بررسی غلطهاشون

در تولید المپ چراغهای جلوی خودروها ،از هالوژنها استفاده میشود.

ت

هالوژنها با گرفتن یک الکترون به آنیون با یک بار منفی (یون هالید) تبدیل میشوند.

 45 3این نمودار به همین صورت با همین کیفیت! در صفحۀ  47کتاب درسی سال یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است .در دورۀ دوم ،از عنصر گروه اول (لیتیم) تا

عنصر گروه چهاردهم (کربن) ،وا کنشپذیری کاهش مییابد.
35 4
ب
پ



بررسی غلطهاشون

در یک دوره از چپ به راست با افزایش عدد اتمی ،شعاع اتمی کاهش مییابد:
11 Na

 : 3 Li > 7 N > 8 O > 9Fشعاع اتمی

دارای سه الیۀ الکترونی و هر کدام از سه عنصر دیگر دو الیۀ الکترونی دارند .بنابراین شعاع اتمی  Naاز سه عنصر دیگر بزرگتر است:

 : 11 Na > 4 Be > 5 B > 7 Nشعاع اتمی

 45 5فلزهای قلیایی در بیرونیترین الیۀ الکترونی خود (باالترین سطح انرژی) یک الکترون دارند.
35 6
آ

بررسی همشون

درست ـ در اثر وا کنش هالوژنها که نافلز بهشمار میروند با فلزهای گروه ،1ترکیبهای یونی تشکیل میشود .ب درست ـ در گروه هالوژنها ،فلوئور و کلر گازیشکل ،برم به حالت

مایع و یُد جامد است .چنین تنوعی در هیچیک از گروههای جدول دیده نمیشود.
زیرالیۀ آنها !!

ت

پ

5

2

نادرست ـ آخرین الیۀ الکترونی هالوژنها )  (ns npدارای  7الکترون است ،نه آخرین

درست ـ از آنجا که در هر دوره از چپ به راست با افزایش عدد اتمی ،خصلت نافلزی و وا کنشپذیری نافلزها افزایش مییابد ،میتوان گفت وا کنشپذیرترین

نافلز هر تناوب ،هالوژن آن تناوب است که در گروه  17جای دارد .دقت کنید که نافلزهای گروه ( 18گازهای نجیب) یا وا کنشناپذیرند و یا وا کنشپذیری ناچیزی دارند.
 25 7از آنجا که وا کنش میان فلز موردنظر و آب ،یک وا کنش شدید است ،میتوان نتیجه گرفت که فلز موردنظر جزو فلزهای قلیایی یا قلیاییخا کی است.
معادلۀ نوشتاری وا کنش فلزهای قلیایی یا قلیاییخا کی با آب به صورت مقابل است:

هیدروژن  +هیدروکسید فلز (باز) → آب  +فلزهای قلیایی یا قلیاییخا کی

همانطور که میبینید در این وا کنش گاز هیدروژن تولید میشود و محلول حاصل ،خاصیت بازی ) (pH > 7دارد.
25 8
آ

بررسی همشون

نادرست ـ هر چند هالوژنهای نافلز با هر کدام از فلزهای قلیایی و قلیاییخا کی (به جز  ،)Beترکیبهای یونی تشکیل میدهند ،اما ترکیب برخی از هالوژنها مانند

 Clبا سایر فلزها مانند  ،Alیونی نیست.

ب

درست ـ در گروههای فلزی با افزایش عدد اتمی ،وا کنشپذیری عناصر فلزی نیز افزایش مییابد .به این ترتیب وا کنشپذیری

11 Na

از عنصر باالیی همگروه با آن یعنی  3 Liبیشتر است .همچنین در یک تناوب با افزایش عدد اتمی ،وا کنشپذیری فلزها کاهش مییابد .به این ترتیب وا کنشپذیری

11 Na

نادرست ـ دورۀ دوم جدول شامل  4عنصر جامد ) ( 6 C , 5 B , 4 Be , 3 Liو  4عنصر گازیشکل ) (10Ne , 9F , 8 O , 7 Nاست.

ت



از

12 Mg

نیز بیشتر است.

پ

درست ـ تمامی عناصر گروه  14در دمای اتاق جامدند:
 15 9تصویر دادهشده مربوط به عنصر فسفر است و هر چهار عبارت پیشنهادشده در ارتباط با آن درست هستند.

36 0
آ

 : C, Si , Ge , Sn , Pb , Flگروه 14

بررسی همشون

درست ـ در سه دورۀ اول جدول تناوبی در مجموع  8عنصر گازیشکل وجود دارد که عبارتند از :هیدروژن ،هلیم ،نیتروژن ،اکسیژن ،فلوئور ،نئون ،کلر و آرگون .ب درست ـ عنصر

دوم و سوم گروه چهاردهم جدول تناوبی به ترتیب  14 Siو 32 Ge

به راست کاهش مییابد.

ت

میباشند و هر دو شبهفلزند.

پ

درست ـ خاصیت فلزی همانند شعاع اتمی در یک دوره جدول تناوبی از چپ

نادرست ـ در گروه فلزها روند وا کنشپذیری عناصر همانند شعاع اتمی از باال به پایین افزایش مییابد ،اما در گروه نافلزها مانند هالوژنها ،از باال

به پایین با افزایش شعاع اتمی ،وا کنشپذیری عناصر کاهش مییابد.
 16 1در یک دوره از جدول تناوبی از چپ به راست،شعاع اتمی کاهش مییابد .همچنین تغییر شعاع اتمی در عناصر ابتدایی دوره (فلزها) بیشتر از عناصر انتهایی
دوره (نافلزها) است.
36 2

بررسی همشون

آ

درست ـ هالوژنها جزو فعالترین نافلزها هستند و ا کسید آنها در آب خاصیت اسیدی دارد .به عبارت دیگر از وا کنش ا کسید آنها با آب ،اسید به دست میآید.

ب

نادرست ـ هالوژنها در ترکیب با فلزها (ولی نه همۀ عنصرها!)

درست ـ نخستین عنصر گروه هالوژنها ،فلوئور است که وا کنشپذیرترین و فعالترین نافلز جدول است.
−

به آنیون یک بار منفی )  (Xتبدیل میشوند.

ت

پ

−

درست ـ همانطور که در شیمی دهم خواندید ،یون کلرید )  (Clفراوانترین یون حلشده در آب دریا است.
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46 3

بررسی همشون

نادرست ـ مطابق قانون دورهای عنصرها ،خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دورهای در جدول تناوبی تکرار میشود.

آ

قلیایی با گاز هیدروژن شروع میشود.

پ

نادرست ـ در هر تناوب با افزایش عدد اتمی ،به تعداد الیههای الکترونی اضافه نمیشود.

ت

ب

نادرست ـ تناوب اول به جای فلز

نادرست ـ شعاع یک اتم عالوهبر تعداد

الیههای الکترونی به عوامل دیگری مانند اثر نیروهای جاذبه بین هسته و الکترونها نیز بستگی دارد.
 46 4برای انجام وا کنش میان هیدروژن و هالوژن برم حداقل به دمای  200Cنیاز است .برم در دورۀ چهارم جدول جای دارد و عدد اتمی آن برابر  35است .در
ضمن منظور از ، l = 1همان زیرالیۀ  pاست.
آرایش الکترونی اتم این عنصر به صورت مقابل است:

2s2 2p6 3s2 3p6 3d104s2 4p5





2

↓
¾Ä¯oÄp ¸ÄoiA

35 Br : 1s

همانطور که مشخص است ،شمار الکترونهای زیرالیۀ  pبرابر  6 + 6 + 5 = 17الکترون است و در آخرین زیرالیه (نه الیه!!) نیز  5الکترون وجود دارد.
26 5

بررسی همشون

نادرست ـ در ترکیب یونی حاصل از وا کنش فلز قلیایی با هالوژن همدورۀ خود ،یونهای سازنده همالکترون نیستند .برای مثال،

آ

+

−

جدول قرار دارند اما یونهای  Kو  Brبه ترتیب دارای  18و  36الکترون هستند.
الکترونهای ظرفیتی عنصرها همانند خصلت نافلزی آنها افزایش مییابد.

پ

ب

19 K

و

35 Br

هر دو در دورۀ چهارم

درست ـ در دورۀ سوم جدول تناوبی با افزایش عدد اتمی از چپ به راست ،شمار

نادرست ـ در بسیاری از ترکیبهای مولکولی دارای هالوژن ،اتمهای هالوژن (بهجز  )Fبیش

از یک پیوند کوواالنسی تشکیل میدهند .برای نمونه در  HBrO3 ، HClO4و  ICl5هالوژنهای  Br ، Clو  Iبه ترتیب  3 ،4و  5پیوند کوواالنسی تشکیل دادهاند.
ت

درست ـ عدد اتمی دومین فلز قلیاییخا کی یعنی منیزیم برابر  12است.

2

12 Mg :[10 Ne]3s

اتم منیزیم دارای دو الکترون ظرفیتی است و مجموع عددهای کوانتومی

اصلی و فرعی ) (n  lالکترونهای ظرفیتی آن برابر  2(3 0)  6است.
 26 6اوال ً ،شعاع اتمی در یک دوره از جدول تناوبی از چپ به راست کاهش مییابد ،بنابراین رتبۀ سوم شعاع اتمی در یک دوره (تناوب) مربوط به عنصر گروه 13
است .عدد اتمی عنصر گروه  13در تناوب سوم برابر  13است.
دوماً ،در میان نافلزهای یک تناوب ،هالوژنها دارای بیشترین وا کنشپذیری هستند و عناصر گروه  16در رتبۀ دوم قرار دارند .عدد اتمی عنصر گروه  16در تناوب چهارم
برابر  34است:

ZA = 13 
 ⇒ ZX − ZA = 34 − 13 = 21
ZX = 34


36 7
آ

بررسی همشون

درست ـ تنها در گروه هالوژنها (گروه  17جدول) میتوان عناصر جامد (  ،) I2مایع (  ) Br2و گازیشکل (مانند  ) F2یافت.

عنصر نافلزی  C، N، O، Fو  Neوجود دارد که بیشتر از هر دورۀ دیگر جدول است.

پ

ب

درست ـ در دورۀ دوم جدول تناوبی پنج

درست ـ رفتار شیمیایی فلزها به میزان توانایی اتم آنها به از دست دادن الکترون

وابسته است .هر چه اتم فلزی در شرایط معین آسانتر الکترون از دست بدهد ،خصلت فلزی بیشتری دارد و فعالیت شیمیایی آن بیشتر است.

ت

نادرست ـ شبهفلزها

برخی از خواص فلزها و برخی از خواص نافلزها را دارند.
 16 8نمودار داده شده تغییرات شعاع اتمی را در دورههای دوم و سوم نشان میدهد ،زیرا در یک دوره از چپ به راست ،شعاع اتمی کاهش مییابد.
از آنجا که شعاع اتمی  Pاز  Nبزرگتر است ،پس  aمیتواند  Pو  bمیتواند  Nباشد( .شعاع اتمی در یک گروه از باال به پایین کاهش مییابد).
 16 9در غیاب گاز نجیب دورۀ دوم (نئون) ،وا کنشپذیری عنصر کربن از سایر عنصرها کمتر است .بنابراین  aهمان کربن است .در بین فلزها وا کنشپذیری فلز قلیایی
لیتیم بیشتر از سایر فلزها و در بین نافلزها وا کنشپذیری فلوئور بیشتر از سایر نافلزها است .بنابراین یکی از دو عنصر  bو  ،cلیتیم و عنصر دیگر فلوئور است.
 27 0عناصر موجود در گزینۀ ( )4همگی در یک گروه (فلزهای قلیایی) و عناصر موجود در هر کدام از گزینههای دیگر همگی در یک دوره قرار دارند.
از آنجا که در یک گروه با افزایش شمارۀ تناوب ،یک الیه به الیههای الکترونی اتم اضافه میشود پس خیلی تابلوئه که تفاوت شعاع اتمی عناصر یک گروه بیشتر از عناصر یک دوره باشد.
در بین عناصر یک دوره نیز ،تفاوت شعاع اتمی نافلزها که در انتهای دوره جای دارند ،کمتر از تفاوت شعاع اتمی فلزهاست که در ابتدای دوره قرار دارند .سه عنصر P، S
و  Clنافلز بوده و سایر عناصر موجود در گزینههای دیگر همگی فلز هستند.
 27 1دما و فشار استاندارد به ترتیب برابر  0Cو  1atmاست .در این شرایط  Cl2و  HClهر دو گازیشکل هستند.
بررسی غلطهاشون

فلوئور :در شرایط استاندارد  F2گازیشکل اما  HFبه صورت مایع است (در شیمی دهم خواندید که نقطۀ جوش  HFبرابر  19Cاست.).

برم :در شرایط استاندارد  Br2مایع و  HBrگازیشکل است.

یُد :در شرایط استاندارد  I2جامد و  HIگازیشکل است.

138
37 2

بررسی همشون

آ

نادرست ـ هر چند ید )  (I2از مولکولهای ناقطبی تشکیل شده است ،اما تنها هالوژن جامد نیست .هالوژنی مانند استاتین ( )Atنیز جامد است.

ت

درست ـ ید ) (53 Iدر دورۀ پنجم جدول تناوبی جای دارد و آرایش الکترونی اتم آن به  5s2 5p5ختم میشود .همانطور که دیده میشود در آخرین زیرالیۀ آن 5

ب

درست ـ در شیمی

شرنگ) میشود .پ درست ـ بدون شرح!
یرنگ هگزان منجر به تشکیل یک مخلوط همگن (محلول بنف 
دهم خواندید که ید ناقطبی است و افزودن اندکی از آن به حالل ناقطبی و ب 
الکترون وجود دارد و  nهمان زیرالیه نیز برابر  5است.
37 3
آ

بررسی همشون

درست ـ مولکولهای سازندۀ هالوژنها همانند سایر مولکولهای دواتمی جور هسته ،ناقطبی هستند و در میدان الکتریکی جهتگیری نمیکنند.

ب

نادرست ـ نخستین

عنصر هالوژنها فلوئور )  (F2است که از مولکولهای ناقطبی تشکیل شده است ،در صورتیکه ترکیب هیدروژندار دومین هالوژن همان هیدروژن کلرید ( )HClاست که
مولکولهای قطبی دارد .با توجه به اینکه جرم مولی این دو گاز تقریباً مشابه است HCl ،که از مولکولهای قطبی تشکیل شده ،نقطۀ جوش باالتری دارد .پ درست ـ در
دمای  ، 100Cدو عنصر فلوئور و کلر با گاز هیدروژن وارد وا کنش میشوند.

ت

درست ـ تنها هالوژن مایع ،برم )  (35 Brاست که با گرفتن یک الکترون به آرایش گاز نجیب

کریپتون )  (36 Krمیرسد .نخستین عنصری که زیرالیۀ  fاتم آن الکترون میپذیرد دارای عدد اتمی  57است.

 47 4اختالف شعاع اتمی در بین عنصرهای فلزی بیشتر از عنصرهای شبهفلزی و عنصرهای نافلزی است.

 47 5شبهفلز ژرمانیم رسانایی الکتریکی کمی دارد.
47 6

آ

بررسی همشون

درست ـ هنگامیکه اتم هالوژن یک الکترون به دست میآورد ،آرایش هشتتایی مطابق با یک گاز نجیب پیدا میکند و به پایداری میرسد .به این ترتیب از وا کنشپذیری

و فعالیت شیمیایی آن کاسته میشود.


پ

ب

درست ـ با افزایش عدد اتمی هالوژنها ،خصلت نافلزی و وا کنشپذیری آنها کاهش ولی شعاع اتمی آنها افزایش مییابد.

درست ـ در گروه هالوژنها از باال به پایین ،وا کنشپذیری کاهش مییابد اما نیروی جاذبۀ بین مولکولی قویتر میشود:



: F2 > Cl2 > Br2 > I2وا کنشپذیری

: F2 < Cl2 < Br2 < I2قدرت نیروی جاذبۀ بین مولکولی

ت درست ـ دورۀ اول جدول فاقد هالوژن است .بنابراین چهارمین عنصر گروه هالوژنها در دورۀ پنجم جدول جای دارد .این عنصر همان یُد بوده که در دمای اتاق به حالت جامد است.

	 17 7شدت و سرعت وا کنش فلزات قلیایی ،با افزایش عدد اتمی آنها افزایش مییابد؛ زیرا هر چه شعاع اتمی یک فلز بزرگتر باشد ،آسانتر الکترون از دست میدهد.

بررسی غلطهاشون
2

وا کنش از الگوی )  2X (s ) + Cl2 ( g ) → 2XCl(sپیروی میکند ،پس هر مول فلز قلیایی به نیم مول گاز کلر (معادل  11 / 2لیتر) نیاز دارد.

3

نور آزادشده از وا کنش فلزات قلیایی با گاز کلر ،متفاوت است.

4

ا گر بهجای کلر از برم استفاده کنیم ،شدت وا کنش کمتر میشود ،زیرا وا کنشپذیری برم از کلر کمتر است.
27 8

آ

بررسی همشون

درست ـ در جدول دورهای ،عنصر  Eدر سمت چپ و پایین عنصر  Aقرار دارد .از آنجا که خصلت فلزی در جدول دورهای ،از راست به چپ و از باال به پایین افزایش

مییابد ،خصلت فلزی عنصر  Eنسبت به عنصر  Aبیشتر است.

ب

نادرست ـ تمایل برای گرفتن و بهدست آوردن الکترون نشاندهندۀ خصلت نافلزی است .در هر گروه جدول

دورهای ،از باال به پایین ،خصلت نافلزی کاهش مییابد و درنتیجه تمایل به گرفتن الکترون در  ،Gکمتر از  Dاست.

پ

درست ـ از آنجا که شعاع اتمی در جدول دورهای ،از

راست به چپ و از باال به پایین افزایش مییابد ،عنصر  Xکه نسبت به هر دو عنصر  Dو  ،Gدر جایگاه پایینتر و سمت چپ قرار دارد ،شعاع اتمی بزرگتری خواهد داشت.
ت

نادرست ـ در هر دوره از جدول تناوبی  ،از راست به چپ ،شعاع اتمی افزایش مییابد ،بنابراین شعاع اتمی عنصر  Xبزرگتر از عنصر  Zاست.
 37 9اولش بگیم که سنگینترین هالوژن گازیشکل ،کلر است .حاال بریم سراغ عبارتها!

بررسی همشون
آ
ب

درست ـ اگه از دهم یادتون باشه ،در یک نمونۀ طبیعی از اتمهای کلر ،دو نوع ایزوتوپ Cl

نادرست ـ هیچکدام از هالوژنها در طبیعت به حالت آزاد یافت نمیشوند.

پ

35

و Cl

37

35

وجود دارد و فراوانی ایزوتوپ سبکتر آن ) ( Clبیشتر است.

درست ـ وا کنش کلر با هیدروژن در دمای اتاق به آرامی انجام میشود.

ت

درست ـ فلوئور

و کلر جزو هالوژنهای گازیشکل هستند و به ترتیب نخستین و دومین عنصر این گروه را تشکیل میدهند .در هالوژنها همانند سایر گروهها از باال به پایین با افزایش عدد
اتمی ،شعاع اتمی افزایش مییابد.

2+

2+

 28 0همانطور که در شیمی دهم خواندید ،درصد فراوانی  Mgدر سیارۀ زمین بیشتر از  Caو درصد فراوانی  Mgدر آب دریا نیز بیشتر از  Caاست.
خب میرسیم به دوتا ویژگی دیگه،

 12 Mgو 20Ca

هر دو جزو فلزهای قلیاییخا کی هستند .در یک گروه فلزی از باال به پایین با افزایش عدد اتمی ،هر دو ویژگی شعاع اتمی و

وا کنشپذیری افزایش مییابد.

 38 1به جز عبارت اول ،سایر عبارتها درست هستند.

هلیم ) (2 Heبا اینکه متعلق به دستۀ  sاست ،یک گاز نجیب بوده و در سمت راست جدول دورهای قرار دارد .از طرفی ،هیدروژن ) (1 Hبا اینکه در سمت چپ جدول
دورهای قرار دارد و متعلق به دستۀ  sاست ،ولی جزو نافلزها دستهبندی میشود.

139
 28 2اعداد کوانتومی دادهشده نشان میدهد که آرایش الکترونی اتمها در گزینههای ( )3( ،)2( ،)1و ( )4به ترتیب به  3s ، 2p ، 3pو  2sختم میشود.

شعاع اتمی عنصری که به  2sختم میشود نسبت به  3sکوچکتر است .شعاع اتمی عنصری که به  2pختم میشود نسبت به  3pکوچکتر است.

حاال! شعاع اتمی عنصری که به  2pختم میشود به دلیل آنکه در یک دوره از چپ به راست ،شعاع اتمی کاهش مییابد ،نسبت به عنصری که آرایش اتم آن به  2sختمشده ،کوچکتر است.
38 3

آ

بررسی همشون

نادرست ـ نقطۀ جوش  H2Oاز هر دو ترکیب  HFو  NH 3بیشتر است .زیرا شمار پیوندهای هیدروژنی یک مولکول  H2Oبا مولکولهای مجاور آن بیشتر از دو

ترکیب دیگر است:

 : H2O > HF > NH 3نقطۀ جوش

ب

و

ت

درست ـ به ساختار لوویس هر سه مولکول دقت کنید:

پ

درست ـ در یک دوره از چپ به راست با افزایش عدد اتمی ،شعاع اتمی کاهش و وا کنشپذیری نافلزها که تمایل به جذب الکترون دارند ،بیشتر میشود:
ی
 : 9 F < 8 O < 7 Nشعاع اتم 

 : 9 F > 8 O > 7 Nوا کنشپذیری

 	

(پیوند دوگانه)

(پیوند سهگانه)

 : 9 F > 8 O > 7 Nعدد اتمی

(پیوند یگانه)

 38 4شعاع هر فلز قلیایی از شعاع هالوژن همدورۀ آن ،بیشتر است .بنابراین گزینههای  2و  4حذف میشوند .از طرفی شعاع هالوژن دورۀ چهارم از شعاع اتمی فلز

قلیایی دورۀ دوم نیز کمتر است و در نتیجه گزینۀ  1نیز حذف میشود.
 48 5عنصر مورد نظر همان برم ) (35 Brاست.

بررسی همشون

آ نادرست ـ برم ) (35 Brدر گروه  17جدول دورهای قرار دارد ،درحالیکه  ، 52 Aدر گروه  16جدول دورهای جای گرفته و همگروه با 34 Se

جدول از چپ به راست ،با افزایش عدد اتمی ،شعاع اتمی کاهش مییابد .بنابراین 35 Br
پ

نسبت به

19 K

(که هر دو در دورۀ چهارم جدول قرار دارند) ،شعاع کوچکتری دارد.

درست ـ در هر گروه جدول تناوبی ،از باال به پایین و با افزایش عدد اتمی ،خصلت نافلزی کاهش مییابد 35 Br .و 17 M

در جایگاه پایینتری قرار دارد ،خصلت نافلزی آن نیز کمتر خواهد بود.

ت

ث

 48 6در دو حالت مقابل اختالف عدد اتمی دو هالوژن متوالی برابر  18است  :

درست ـ در اتم برم 17 ،الکترون با  l  1یافت میشود که برابر شمارۀ گروه آن است.
][35 Br , 53 I

بررسی همشون
آ

ب
ت

درست ـ آرایش الکترونی اتم هر سه هالوژن در زیر آمده است l = 1.همان زیرالیۀ  pاست.
 l  0 : 6e  ; l  1 : 11e 
 l  0 : 8e  ; l  1 : 17e  ; l  2:10 e 




 38 7عنصر

; l  2 : 20 e





 l  0 : 10 e ; l  1: 23e

در گروه  17و دورۀ پنجم جدول تناوبی جای دارد:

پ

] [17 Cl , 35 Br

درست ـ عدد اتمی نخستین عنصری که زیرالیۀ  fاتم آن

درست ـ حالت فیزیکی کلر ،برم و ید به ترتیب گاز ،مایع و جامد است.

دارای الکترون است برابر  57است.

35 X

هر دو در گروه  17قرار دارند و از آنجا که Br

درست ـ برم تنها عنصر دورۀ چهارم است که به حالت مایع در دما و فشار اتاق یافت میشود و

عنصرهای واسطه دورۀ چهارم ،همگی در این دما و فشار بهصورت جامد وجود دارند.

درست ـ توضیح دادیم دیگه

است .ب نادرست ـ در یک دورۀ

2 2 6 2 5
17 Cl : 1s 2s 2p 3s 3 p
2 2 6 2 6 10 2 5
35 Br : 1s 2s 2p 3s 3 p 3d 4s 4p
2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 5
53 I : 1s 2s 2p 3s 3 p 3d 4s 4p 4d 5s 5p
10 2 5
35 X :[Ar ]3d 4s 4 p

 Xدر واقع همان برم )  ( 35 Brاست که در دما و فشار اتاق به حالت مایع است.
بررسی همشون

آ

درست ـ عنصر

17 Y

همان کلر ) (17 Clبوده که در گروه  17جای دارد و

عنصر 20 Z

گروه ( 17هالوژنها) میتوانند در تشکیل ترکیبهای یونی و کوواالنسی شرکت کنند.
میان عنصرهای همدورۀ خود دارند.

ت

پ

نیز متعلق به دورۀ چهارم جدول است:

2

20 Z :[Ar ]4s

ب

درست ـ عناصر

نادرست ـ با چشمپوشی از گازهای نجیب ،هالوژنها کوچکترین شعاع اتمی را در

درست ـ در بین عنصرهای دورۀ پنجم و گروه  17جدول ،تنها برم است که در دما و فشار اتاق به حالت مایع است.

ث

نادرست ـ

در میان نافلزهای دورۀ پنجم ،برم دارای بیشترین وا کنشپذیری است و وا کنشپذیرترین هالوژن ،فلوئور است.
	18 8
آ

بررسی همشون

درست ـ هالوژنها نافلزند و در وا کنش با فلزهای قلیایی ،ترکیبهای یونی تشکیل میدهند.

میکند که همانند سایر ترکیبهای فلوئوردار ،دارای عدد ا کسایش   1است.

پ

ب

نادرست ـ نخستین هالوژن (فلوئور) در وا کنش با ا کسیژن ترکیبی تولید

درست ـ عدد اتمی سومین هالوژن ) (Brبرابر با  35بوده و مجموع عددهای کوانتومی

 n  lالکترونهای الیۀ ظرفیت اتم آن برابر است با:


5

2

4s 4 p  n  l  2(4 0)  5(4 1)  33

ت

نادرست ـ در گروه هالوژنها برخالف گروه فلزهای قلیایی ،با افزایش عدد اتمی ،وا کنشپذیری عناصر ،کاهش مییابد.

¯SÃÎoË â¾Ä

10

35 Br : [Ar]3 d
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 38 9سه عنصر نیتروژن ،ا کسیژن و فلوئور که در جدول تناوبی ،پشت سر هم قرار دارند ،در طبیعت به صورت مولکولهای دو اتمی گازی یافت میشوند:
بررسی همشون
1

در یک دوره از جدول تناوبی از چپ به راست ،شعاع اتمی کاهش مییابد.

2

در یک دوره از جدول تناوبی از چپ به راست ،خاصیت نافلزی و وا کنشپذیری عناصر نافلزی افزایش مییابد.

3

 Nو  Oترکیبهایی با فرمول  NOو  NO2تشکیل میدهند و در هیچکدام از آنها ،اتم  Nقاعدۀ هشتتایی را رعایت نمیکند:
  

4

در شرایط یکسان دما و فشار ،چگالی گازی بیشتر است که جرم مولی آن بیشتر باشد .جرم مولی  F2از  N2و  O2بیشتر است.
 29 0دورۀ سوم جدول تناوبی شامل  8عنصر است که بهجز دو عنصر  ، 18 Ar » 14Siبقیۀ عناصر یونهای پایدار تشکیل میدهند:
[دارای  3الیۀ الکترونی] , 16S2− , 17 Cl− : 18e−

3−

[دارای  2الیۀ الکترونی] , 12Mg2+ , Al3+ : 10e−

15 P

+

11 Na

بنابراین شعاع آنیونهای دورۀ سوم که سه الیۀ الکترونی دارند ،بزرگتر از شعاع کاتیونهای دوره است.
در بین ذرههای همالکترون نیز ،هر چه بار منفی بیشتر باشد ،شعاع ذره بزرگتر و هر چه بار مثبت بیشتر باشد ،شعاع ذره کوچکتر است.
> 16S2− > 17 Cl− > 11Na + > 12Mg2+ > 13 Al3+



3−

15 P

 :شعاع یونی

 19 1بهطور کلی ،در یک گروه از باال به پایین ،شعاع یونی همانند شعاع اتمی ،افزایش مییابد .از سویی در بین یونهای همالکترون ،هر چه تعداد پروتونهای هستۀ
یون بیشتر باشد ،شعاع آن کوچکتر است .بر این اساس:

Be2+ < Li+
کوچکترین شعاع یونی متعلق به  Be2+است⇒ .
 : شعاع یونی
Be2+ < Mg2+



بزرگترین شعاع یونی متعلق به  Na +است⇒ .



 Na + > Li+
2+

 : شعاع یونی

+

 Na > Mg

 19 2در یک تناوب ،از چپ به راست شعاع اتمی کاهش مییابد .بنابراین در تناوب سوم Si ،که در گروه  14قرار دارد نسبت به  Arدر گروه  ،18شعاع بزرگتری
دارد (شعاع .) Si > Ar :ضمناً  Kکه در تناوب چهارم و گروه  1قرار دارد ،نسبت به هر دوی آنها شعاع بزرگتری خواهد داشت (شعاع اتمی.) K > Si > Ar :
 39 3در یک تناوب از جدول تناوبی ،اتم عنصری که عدد اتمی بزرگتری دارد ،شعاع اتمی کوچکتری دارد .در میان چهار عنصر مطر حشده از تناوب سوم ،عدد
اتمی

17 Cl

از بقیه بزرگتر و شعاع اتمی آن کوچکتر است .بنابراین تنها گزینهای که میتواند درست باشد ،گزینۀ ( )3است و برای تعیین پاسخ تست ،نیازی به بررسی

ادامۀ سؤال نیست! به عنوان اشانتیون بهتون بگیم که یون  Al3+در میان یونهای پایدار عنصرهای تناوب سوم ،بار مثبت بیشتری دارد و شعاع یونی آن از سایر یونهای پایدار
این تناوب کوچکتر است.
29 4
آ

بررسی همشون

نادرست ـ در گروه  18جدول ،هلیم دارای  2الکترون ظرفیتی ولی آرگون دارای  8الکترون ظرفیتی است و بنابراین قسمت دوم جمله نادرست است.

ب

درست ـ از آنجا

که فلز لیتیم که کمترین وا کنشپذیری را میان فلزهای قلیایی دارد و با کلر وا کنش میدهد ،میتوان نتیجه گرفت که همۀ فلزهای قلیایی با گاز کلر وا کنش داده و ترکیب یونی
کلرید آن فلز را تشکیل میدهند .ترکیبات یونی نیز همگی در دمای اتاق جامدند.

پ

درست ـ آرایش الکترونی اتم یک هالوژن به  ns2np5ختم میشود که در آن n ≥ 2

است .همانطور که مشاهده میکنید ،آخرین زیرالیۀ اتم هالوژن )  (np5دارای  5الکترون است.

ت

نادرست ـ شعاع اتمی

 19 Kبیشتر از 17 Cl

است .توجه داشته باشید

که هر چه شمارۀ گروه یک عنصر کوچکتر و شمارۀ تناوب آن بزرگتر باشد ،اتم موردنظر شعاع بزرگتری دارد:
گروه  ،17تناوب :3
39 5
آ

گروه  ،1تناوب :4

17 Cl

19 K

بررسی همشون

نادرست ـ هر چند در آزمایشگاه میتوان  NaClرا از وا کنش فلز سدیم با گاز کلر تهیه کرد ،اما در صنعت این ترکیب یونی را از عنصرهای سازندۀ آن تهیه نمیکنند.

برای نمونه در شیمی دهم خواندید ساالنه میلیونها تن سدیم کلرید با روش تبلور از آب دریا جداسازی و استخراج میشود .ب درست ـ

 11Naو 17 Cl

به ترتیب فعالترین

فلز و فعالترین نافلز تناوب سوم جدول تناوبی هستند.
3+

2+

+

پ

درست ـ ترتیب شعاع یونهای پایدار عناصر تناوب سوم جدول تناوبی به صورت مقابل است:

ت

درست ـ ترکیبهای یونی در حالت جامد ،نارسانا هستند اما در حالتهای مذاب و محلول ،رسانای جریان برق بهشمار میروند.

> Al

−

> Cl > Na > Mg

2−

>S

3−

 : Pشعاع یونی
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 49 6هر کدام از دو یون  3 Li+و  4 Be2+دارای دو الکترون (یک الیۀ الکترونی) و هر کدام از دو یون

+

11 Na

و

2+

12 Mg

دارای  10الکترون (دو الیۀ الکترونی)

هستند .از آنجا که در کاتیونها با افزایش اندازۀ بار الکتریکی ،شعاع یونی کاهش مییابد ،ترتیب شعاع یونهای موردنظر به صورت زیر است:


 : Na + > Mg2+ > Li+ > Be2+شعاع یونی

+

2+

همانطور که دیده میشود ،اختالف شعاع یونهای  Liو  Mgکه در ترتیب فوق به صورت متوالی هستند ،کمتر از سه گزینۀ دیگر است.
49 7

درست ـ با توجه به اینکه هر چه اندازۀ بار الکتریکی آنیونها بیشتر باشد ،شعاع آنها بزرگتر است ،میتوان بار یونهای موردنظر را به صورت  B2− ، C3−و A −

آ



بررسی همشون

درنظر گرفت:

 : C3− > B2− > A −شعاع یونی

گروه  17گروه  16گروه 15

در یک دوره از چپ به راست ،عدد اتمی و خصلت نافلزی عنصرها افزایش مییابد .بنابراین بیشترین عدد اتمی متعلق به  Aو کمترین خصلت نافلزی متعلق به  Cاست.
ب

درست ـ عنصر موردنظر ژرمانیم ) (32 Geاست و جزو شبهفلزها طبقهبندی میشود.

پ

درست ـ با توجه به رنگ شعلۀ فلزهای  Li، Naو  Kکه به ترتیب سرخ ،زرد و

بنفش است ،ترتیب دادهشده درست میباشد .ت درست ـ هر مول از فلزهای قلیاییخا کی و فلزهای قلیایی در وا کنش با آب به ترتیب  1و  0/5مول گاز هیدروژن آزاد میکنند.
)  : M(s) + H2O (l) → MOH (aq ) + 1 H2 (gوا کنش فلز قلیایی  Mبا آب
2




−

)  : M(s) + 2 H2O(l) → M (OH)2 (aq ) + H2 (gوا کنش فلز قلیاییخا کی  Mبا آب

 49 8فقط مورد (ت) نادرست است .شمار الیههای الکترونی  Fو  Fبا هم برابر است.

 39 9ترتیب شعاع یونهای پایدار عناصر تناوب سوم جدول تناوبی به صورت زیر است:

بنابراین دو عنصر  Aو  Xبه ترتیب همان  Alو  Pهستند.

 : 15 P3− > 16S2− > 17 Cl− > 11Na + > 12Mg2+ > 13 Al3+شعاع یونی

بررسی همشون

نادرست ـ بهازای تشکیل یک مول از ترکیب حاصل از یونهای  Al3+و  ، P3−سه مول الکترون مبادله میشود .برای تجدید خاطره هم شده ،نیمنگاه زیر رو بخونین!

آ

برای به دست آوردن شمار الکترونهای مبادلهشده در فرایند تشکیل  nمول ترکیب یونی ( nمیتونه هر عد د مثبت دلخواهی باشه) میتوانید از رابطۀ زیر استفاده کنید:
زیروند یا شمار کاتیون × بار کاتیون ×  = n × N Aتعداد الکترونهای مبادلهشده

میخواهیم شمار الکترونهای مبادلهشده در تشکیل یک مول آلومینیم فسفید را به دست آوریم:
AlP  1Al3  : n  N A  ·¼ÃUI¨ nIM  ·¼ÃUI¨ nIµ{ IÄ kº»oÄp  1  6/02 1023  3 1  3  6/02 1023





Ï¼¶ ¦Ä

ب

درست ـ در ترکیب یونی  ،AlPنسبت شمار کاتیونها به آنیونها برابر یک به یک است.

شعاع اتمی
13 Al

15 P

کوچکتر

از 13 Al

پ

درست ـ هر چند شعاع یونی  P3−بزرگتر از شعاع یونی  Al3+است ،اما

است .فراموش نکنید که در یک دوره از چپ به راست با افزایش عدد اتمی ،شعاع اتمی کاهش مییابد.

ت

درست ـ بین دو عنصر

و  ، 15 Pیک عنصر با عدد اتمی ( 14سیلیسیم) در جدول تناوبی وجود دارد.

21 00

بررسی همشون

درست ـ ا گر هر دو یون  Aو  Bکاتیون باشند ،با توجه به اینکه شعاع یونی  Aبزرگتر از شعاع یونی  Bاست میتوان نتیجه گرفت که بار یون  Aکمتر از بار یون  Bاست.

آ

+

2+

برای مثال ،یونهای موردنظر میتوانند به صورت  Aو  Bباشند .همالکترون بودن یونها نیز نشان میدهد که عدد اتمی  Aکمتر از  Bو شعاع اتمی  Aبزرگتر از  Bاست.
ب

نادرست ـ ا گر هر دو یون  Aو  Bآنیون باشند ،میتوان نتیجه گرفت که بار الکتریکی یون  ،Aمنفیتر از بار الکتریکی یون  Bاست .برای مثال ،یونهای موردنظر

میتوانند به صورت  A2−و  B−باشند .همالکترون بودن یونها نیز نشان میدهد که عدد اتمی نافلز  Aکمتر از نافلز  Bو خاصیت نافلزی آن نیز کمتر از نافلز  Bاست.
پ نادرست ـ ا گر فقط یکی از یونهای  Aو  ،Bکاتیون باشند ،با توجه به اینکه شعاع یونی  Aبزرگتر از شعاع یونی  Bاست میتوان نتیجه گرفت که  Aآنیون و  Bکاتیون است.

برای مثال ،یونهای موردنظر میتوانند به صورت  A −و  B+باشند .همالکترون بودن یونها نیز نشان میدهد که عدد اتمی و شمار الیههای الکترونی اتم  Aکمتر از اتم  Bاست.
ت

درست ـ ا گر فقط یکی از یونهای  Aو  ،Bکاتیون باشد ،مطابق توضیحات عبارت (پ) A ،آنیون بوده و در نتیجه یک نافلز و جزو عنصرهای دستۀ  pاست.

21 01
پ

بررسی غلطهاشون

عنصر اصلی هلیم که متعلق به دستهی  sمیباشد ،یک گاز نجیب است و تمایلی به از دست دادن الکترون ندارد.

الکترون از دست میدهد.

ت

هر چه شعاع اتمی یک فلز بزرگتر باشد ،آسانتر

142
41 02

بررسی غلطهاشون

در تولید المپ چراغهای جلوی خودروها از هالوژنها استفاده میشود.

آ

آن به کاتیون تبدیل میشود.

پ

ب

وا کنشپذیری استرانسیم )  (38 Srبیشتر از کلسیم )  (20 Caبوده و در نتیجه آسانتر از

وا کنش هر کدام از فلزهای قلیایی با گاز کلر ،با تولید نور همراه است.

 21 03عناصر دورۀ سوم جدول عبارتند از:

11 Na , 12Mg , 13 Al , 14Si , 15 P , 16S , 17 Cl , 18 Ar


بررسی همشون

درست ـ  Na و  Clبه ترتیب بیشترین درصد فراوانی در میان کاتیونها و آنیونها را در آب دریا دارند.

آ



ب

نادرست ـ از  6عنصر ابتدایی این دوره که جامدند 3 ،عنصر

 P، Siو  Sدر اثر ضربه خرد میشوند .بنابراین  % 50عناصر جامد این دوره در اثر ضربه خرد میشوند.
3
میتوانند به آنیون تبدیل شوند .پس جواب درست یا  %37/5است .ت درست ـ از وا کنش میان فسفر و هیدروژن ترکیبی با فرمول  PH 3و ساختار زیر پدید میآید.
8
دقت کنید که مدل فضاپرکن و شکل هندسی  PH 3مشابه  NH 3است .در سال دهم خواندید که رادیوایزوتوپی از فسفر در ایران تولید شده است.
پ

نادرست ـ  3عنصر (فسفر ،گوگرد و کلر) در وا کنش با دیگر اتمها


 31 04در گزینۀ ( )3از روی آرایش الکترونی دادهشده ،میتوانیم عنصرهای مورد نظر را تشخیص دهیم:


2

1

2

   5 p →50 Sn؛       3 p →14 Si؛    3 p →13 Al

رسانایی الکتریکی ( 50 Snفلز) از ( 14 Siشبهفلز) بیشتر است.
بررسی غلطهاشون

) ÂµUH ÌI÷{ : 19K (4s1 ) 12 Mg ( 3s2 ) 16 S( 3 p4



6


3



3

5

3

) ÁoÄmQï y¹¨H» : 9F (2p )  7 N (2p )  10 Ne (2p
4

2

5



) nHkÄIQÁIÀï ·¼ÄÂº¼ÄÌI÷{: 17 Cl ( 3 p )  16 S ( 3 p )  15 P ( 3 p

31 05

1
2
4

در عناصر دورۀ سوم جدول از چپ به راست با افزایش عدد اتمی ،شمار الکترونهای ظرفیتی افزایش و شعاع اتمی کاهش مییابد.

در عناصر فلزی با کاهش شعاع ،وا کنشپذیری نیز کاهش مییابد.
در عناصر نافلزی با کاهش شعاع ،وا کنشپذیری افزایش مییابد.
 21 06در یک دوره از چپ به راست ،شعاع اتمی کاهش مییابد ،یعنی شعاع اتمی  12 Mgدر مقایسه با  11 Naکمتر و در مقایسه با  13 Alبیشتر است ،بنابراین

شعاع اتمی منیزیم بین دو عدد  143و  184برحسب پیکومتر خواهد بود .از طرفی تفاوت شعاع اتمی  Naو  Mgبیشتر از تفاوت شعاع اتمی  Mgو  Alاست ،بنابراین
میتوان نوشت:
¬rNa − rMg > rMg − rAl ⇒ 184 − rMg > rMg − 143 ⇒ 327 > 2rMg ⇒ rMg < 163 / 5 ⇒ (2) â¾¹Äq



 41 07آرایش الکترونی عنصرهای موجود در گزینههای ( )1تا ( )4به ترتیب به  4p ، 3p ، 3sو  4sختم میشود .با توجه به اینکه در یک گروه از باال به پایین ،شعاع
اتمی افزایش و در یک دوره از چپ به راست ،شعاع اتمی کاهش مییابد .شعاع اتمی عنصری که آرایش الکترونی اتم آن به  4sختم میشود ،بزرگتر از سه عنصر دیگر است.
11 08
آ

بررسی همشون

نادرست ـ به دلیل وجود عناصر دستۀ  dدردورۀ چهارم ،تفاوت عدد اتمی عنصرهای همگروه دستۀ  pاز دورۀ سوم و چهارم برابر  18است .درحالیکه تفاوت عدد اتمی

 Aو  Xبرابر  8میباشد.

ب

نادرست ـ  Eو  Gبه ترتیب گوگرد و کلر هستند که در دما و فشار اتاق بهترتیب جامد و گازیشکل هستند S .و  Clمیتوانند ترکیب مولکولی

با فرمول  SCl2تولید کنند که همانند  ، H2Oساختار خمیده (نه خطی) دارد ،زیرا اتم مرکزی ( )Sدارای دو جفت الکترون ناپیوندی است.

پ

درست ـ  Dهمان فسفر ) (15 Pاست که یکی از آلوتروپهای آن (فسفر سفید) به دلیل آتش گرفتن در هوای آزاد ،در زیر آب نگهداری میشود.

ت

نادرست ـ وا کنش

میان ( Xبیشترین خصلت فلزی در میان این عنصرها) و ( Gبیشترین خصلت نافلزی در میان این عنصرها) شدیدتر از مورد گفتهشده است.

 41 09در وا کنش فلزهای قلیایی با گاز کلر ،هیچ گازی تولید نمیشود .فراوردۀ این وا کنش کلرید فلز قلیایی است که یک ترکیب یونی بوده و در دمای اتاق ،جامد است.
 31 10شیمیدانها دریافتند که گرما دادن به مواد و افزودن آنها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص میشود.

 11 11مطابق مدل کوانتومی ،اتم را مانند کرهای در نظر میگیرند که الکترونها پیرامون هسته و در الیههای الکترونی در حال حرکتاند.
31 12

آ

بررسی غلطهاشون

هالوژنها بهصورت مولکولهای دو اتمی وجود دارند ،اما دقت کنید که هالوژنها در طبیعت یافت نمیشوند زیرا وا کنشپذیری بسیار باالیی داشته و بهصورت ترکیب در

طبیعت وجود دارند.

ب

در گروه هالوژنها از باال به پایین با افزایش شعاع اتمی ،وا کنشپذیری کاهش مییابد.

143
در یک گروه از باال به پایین ،شعاع اتمی افزایش مییابد .بنابراین شعاع اتمی  53 Iبیشتر از  35 Brاست.
41 13
در گروههای نافلزی از باال به پایین ،خصلت نافلزی عناصر و در واقع وا کنشپذیری آنها کاهش مییابد .بنابراین وا کنشپذیری  53 Iکمتر از  35 Brاست.
بُرم در دمای اتاق ،مایع و یُد به حالت جامد است .بدیهی است که دمای ذوب یُد بیشتر از بُرم است.

 11 14در دورۀ سوم جدول ،دو عنصر گازیشکل ) Clو  ، (Arیک عنصر شبهفلزی )  (Siو سه عنصر جامد و شکننده ) P ، Siو  (Sوجود دارد.
 21 15عنصر  Aهمان ژرمانیم ) (32 Geاست.

بررسی همشون

ژرمانیم همانند سیلیسیم که همگروه با آن بوده و در دورۀ سوم قرار دارد ،در اثر ضربه خُرد میشود.

آ

چهاردهم یعنی کربن ) (6 Cبرابر با  32 − 6 = 26است.

پ

تفاوت عدد اتمی ژرمانیم ) (32 Geبا نخستین عنصر گروه

ب

ژرمانیم همانند قلع که همگروه با آن بوده و متعلق به دورۀ پنجم است ،سطح درخشانی دارد.

ت

ژرمانیم،

رسانایی گرمایی نسبتاً باالیی دارد.



 21 16در آرایش الکترونی اتم  ، 35 Brهشت زیرالیه وجود دارد:

2

5

4s 4 p

برم در دمای  20 0 Cبا گاز هیدروژن وا کنش میدهد.

10

6

6

2

2

2

35 Br :1s 2s 2p 3s 3 p 3d

 31 17روندهای تناوبی در جدول براساس کمیتهای وابسته به اتم قابل توضیح است.

 11 18هالوژن مورد نظر همان  35 Brو عنصر مورد نظر متعلق به گروه چهاردهم همان  50 Snاست .بین این دو عنصر  (50 − 35) − 1= 14عنصر دیگر در جدول
دورهای وجود دارد.
 41 19دورۀ سوم جدول تناوبی شامل  8عنصر است که  3عنصر  Si، Pو  Sشکننده و  2عنصر  Clو  Arگازیشکل هستند ،بنابراین میتوان نوشت:
 3  2
   
n ( A )  2  1 
3 2
6
3
P(A) 




8 7 6
56 288
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 8
 3
3 2



 21 20دورۀ سوم جدول تناوبی شامل  8عنصر است که آرایش الکترونی اتم دو عنصر به زیرالیهی  sو آرایش الکترونی اتم  6عنصر دیگر به زیرالیهی  pختم میشود.
بنابراین میتوان نوشت:

2  6 
6× 5
+
n ( A )  2   2  1 + 2
= )P(A
=
= 16 = 4
=
28 7
8× 7
) n (s
8
2
2
 


21 21
آ

بررسی غلطهاشون

اغلب فلزهای واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش هشتتایی گاز نجیب دست نمییابند .برخی از آنها مانند

به آرایش گاز نجیب میرسند.

ب

برخی از فلزهای موجود در گروههای اصلی (دستۀ  )pمانند

 50Snو 82 Pb

21Sc

با از دست دادن سه الکترون و تشکیل کاتیون

3+

Sc

با از دست دادن الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب نمیرسند.

 11 22فلزهای واسطه در دورههای چهارم به بعد جدول تناوبی در گروههای  3تا  12جای دارند .آرایش الکترونی اتم نخستین عنصر واسطه که در دورهی چهارم و



گروه  3جدول جای دارد به  3d1 4s2ختم میشود و عدد اتمی آن برابر  21است:
21 23
آ

⇒ Z = 18 + 1 + 2 = 21

بررسی همشون

درست ـ از فلزهایی مانند پتاسیم و آهن برای تهیۀ کودهای شیمیایی استفاده میشود.

لباس مخصوص فضانوردان استفاده میشود.

پ

ب

2

1

21 Sc :[18 Ar]3 d 4s

درست ـ از فلز طال در چرخ صندلی چر خدار ویژۀ بیماران و قسمت کاله

نادرست ـ هر چند ساخت برگهها و رشتهسیمهای بسیار نازک فلز طال در حد نخ به راحتی امکانپذیر است ،اما این ویژگی

را نمیتوان به سایر فلزها تعمیم داد .طال برخالف بسیاری از فلزها ،عالوه بر چکشخوار بودن ،فلزی بسیار نرم است.

ت

نادرست ـ فسفر سفید که به صورت جامد زردرنگ

دیده میشود ،به علت وا کنشپذیری زیاد در زیر آب نگهداری میشود.
 41 24وجود ترکیبهای اغلب عناصر واسطه در سنگها یا شیشهها میتواند سبب ایجاد رنگ شود و در بین گزینهها ،تنها ( 26 Xهمان  ) 26 Feیک عنصر واسطه میباشد.
 11 25بررسی غلطهاشون
ب

آرایش الکترونی نخستین عنصر واسطه یعنی

(دورههای چهارم تا هفتم) جای دارند.
11 26

ت

عنصر  22Tiهمانند 28 Ni

21Sc

به  3d14s2ختم میشود ،اما کاتیون  Sc3تشکیل میدهد.

پ

عناصر واسطه در چهار دوره از جدول تناوبی

بیشترین عدد اتمی یک عنصر واسطه برابر  112است که در دورۀ هفتم و گروه  12جای دارد.
جزو عناصر واسطۀ دورۀ چهارم جدول تناوبی است .تیتانیم در گروه  4و نیکل در گروه  10جدول تناوبی جای دارند:


با توجه به اینکه در یک دوره از جدول با افزایش عدد اتمی ،شعاع اتمی کاهش مییابد ،شعاع اتمی  Niاز شعاع  Tiکوچکتر است.

2 2
22 Ti :[Ar ]3d 4s
8 2
28 Ni :[Ar]3 d 4s

