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 محل انجام محاسبات تست ردیف

 چند مورد از عبارت های زیر در مورد اکاآلومینیم درست است؟⧬  1

 

  گالیم فلزی با نقطه ی ذوب پایین است به طوری که اگر آن را
 در دمای اتاق به آرامی ذوب می شود.

  ی نامیده م«  گالیم» امروزه ،اکاآلومینیم شبه فلزی است  که
 .دشو

  3» فرمول اکسید اکاآلومینیمO2bE  » .است 
 8 و تالیاورب 61ودارد خود تیظرفیۀ ال در الکرتون 3 مینیاکاآلوم 

 .است شده پر الکرتون از آن هیرالیز

 
1)1                      2)2                    3)3                       4)0 

 

چند مورد از عبارت های زیر در مورد جدول اولیۀ مندلیف درست ⧬ 2

   است؟

 سه عنصر مربوط به عنصرهایی با  جدول اولیۀ مندلیف،جای در
        بود.  خالی 22و 18،  44امتی  جرم های

 عنصر کشف نشده درجدول خود ازمجله  61مندلیف خواص
مورد خواص  8اسکاندیم، گالیم و ژرمانیم را پیش بینی کرد. ودر

 این عنصرها را  درست پیش بینی کرده بود . 

  جدول پیشنهادی مندلیف شامل دوازده ردیف افقی )دوره( و هشت
 بود.ستون عمودی) گروه ( 

  مندلیف بر اساس افزایش جرم امتی قرار گرفنت نیکل بعد از
 کبالت و ید بعد از تلور را نادیده گرفت.

  فرمول اکسید و ترکیب هیدروژن دار مهۀ گروه ها را مشخص
 کرد.

 ای فلزهۀستون خنست جدول طبقه بندی مندلیف  از مست چپ،ویژ
 قلیایی بود.

       1)1                      2)2                    3)3                       4)4 

 

 است؟ نادرستکدام یک از عبارت های زیر    ⧬ 3

 (شعاع یون پایدارگوگرد از شعاع اتم خودش بزرگ تر است.1

(در هر دوره، عنصری که دارای کم ترین شعاع یونی است، در 2

مقایسه با عنصرهای قبل و بعد از خود انرژی نخستین یونش 

 بیش تری دارد.

(در هردوره شعاع یونی آنیون ها ، از شعاع یونی کاتیون بیش 3

 تر  است.

(در ذره های هم الکترون ذره ای که دارای کوچک ترین عدد 4

 اتمی است، بیش ترین شعاع را دارد.

 

 انرژی الزم برای جدا کردن الکترون از کدام ذره بیشتراست؟  ⧬ 4

1)+2Mg12                 2)Ne 10         

3 )Ar11                   4 )+Na11   
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 محل انجام محاسبات تست ردیف

در هر دوره از جدول تناوبی، در چند مورد از خواص زیر،  ⧬  5

 ین اند؟بیشتر هالوژن ها

      نقطۀ ذوب             -شعاع امتی           -الکرتونگاتیوی 

      مؤثر هسته بار      -انرژی خنستین یونش 
1)1                      2)2                    3)3                       4)4 

 

 درست است؟ فلزهای قلیاییچند مورد از مطالب زیر در مورد  ⧬ 6

  این عنصرها مهگی بسیار نرم بوده به طوری که با چاقو به راحتی
 بریده می شوند.

  فلزهای این گروه واکنش پذیرترین فلزها هستند ودر هوای آزاد به
 سرعت با اکسیژن هوا واکنش داده و تیره  می شوند. 

 جوش و سختی و به پایین عموماً دمای ذوب و در این گروه ازباال 
 می یابد. الکرتونگاتیوی کاهش انرژی خنستین یونش و

 اص واکنش پذیری و خو چگالی و و  یونی در این گروه شعاع امتی و
 فلزی از باال به پایین افزایش می یابد.

 نددار ۀدور هم یعنصرها با سهیمقا در را یامت شعاع نیرتکوچک. 

  ارند.دبه صورت آزاد در طبیعت وجود 

  1)1                      2)2                    3)3                       4)4 

 

 است؟ نادرستکدام مورد از عبارت های زیر   ⧬ 7

و دوره پنجم جدول تناوبی قرار دارد،  11(عنصری که در گروه 1

 یک شبه فلز است.

جدول تناوبی کم ترین الکترونگاتیوی مربوط به  13(در گروه 2

Al .است 

(شعاع یون پایدارعناصری که انرژی نخستین یونش آن ها 3

نسبت به عنصرهای قبل و بعد از خود کم تر است از شعاع اتم 

 شان کوچک تر است.

جدول تناوبی تنها گروهی اند که در دمای اتاق  11(عناصرگروه 4

 ی فیزیکی را دارند.همۀ حالت ها

 

عنصر اصلی متوالی بر حسب کیلوژول بر  8انرژی نخستین یونش   ⧬ 8

نادرست مول در دوره دوم و سوم داده شده است، کدام مطلب زیر 

 است؟

A          B         C          D           E          F          G           H    

578   -  737  –  555  –  2585  –  1685  – 1315 –  1455  -  1505 

بیش تر ، اما واکنش پذیری آن کم  Fاز  G(دمای ذوب و چگالی 1

 تر است.

 بدهد. 2COمی تواند اکسیدی با فرمول  C(اتم 2

  .استE > F  > H > G ( انرژی دومین یونش 3

و کم ترین شعاع یونی مربوط  B(بیشترین شعاع یونی مربوط به 4

 .است Hبه 
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 محل انجام محاسبات تست ردیف

( در جدول تناوبی هم C6( هم دوره و با کربن )I53با ید)Xعنصر  ⧬  0

 نادرستگروه است، چند مورد از عبارت های زیر درباره ی آن 

 است؟

  است. 01عدد امتی آن برابر 
  اکسیدهایی با فرمول عمومیXO2وXO .تشکیل می دهد 
      الیه ظرفیت امت آن در حالت پایه، دو       مشار اوربیتال های نیمه پر

 برابر اوربیتال های جفت الکرتونی این الیه است.
 4+عنصری شبه فلزی است و یون پایدارX  با آرایش الکرتونی

 تشکیل می دهد.   Kr31مشابه گاز جنیب 

 
      1)2                          2)0                                3)3                                  4)1 

 

 

جدول تناوبی که در دوره  Pمجموع شمار عنصرهای فلزی دستۀ  ⧬ 15

 های دوم تا ششم قرار دارند، کدام است؟

 

1)22                        2 )23                     3 )6                         4 )1 

 

 

در چند مورد از گزینه های زیر، مقایسه ی درستی صورت گرفته   ⧬ 11

 است؟

 : واکنش پذیری  Li3Na >11Mg >12                                

  : الکترونگاتیوی K11Rb >31Cs >11                            
  : انرژی نخستین یونشLi3Be >4He >2          

  : 3-شعاع یونیN1> -2O1> -F1
  

 

1)2                      2)1                        3)3                            4)4  

 

 

 ،کدام گزینه درباره ی عنصرهای دوره ی سوم جدول تناوبی  ⧬ 12

 است؟ نادرست

شعاع یون های تک اتمی پایدار در سه گروه نخست آن ۀ (انداز1

 است. A3 <  A 2 <A 1ها به صورت ،  

تعداد شبه فلزهای این دوره با تعداد نافلزهای جامد دورۀ دوم  (2

 برابر است.

 ۀ(در میان آن ها، یک عنصر شبه فلزی وجود دارد که در الی3

 الکترون وجود دارد.  2ظرفیت اتم آن 

 ی نخستین یونش آن ها از عنصرهای هم گروه خود در(انرژ4       

 است.Cl11الکترونگاتیوترین آن ها،   دوم کم تر وۀ دور           
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 محل انجام محاسبات تست ردیف

اتم یکسان در پیوند شرکت نموده اند، تفاوت شعاع  5در شکل زیر  ⧬  13

واندروالسی با طول پیوند کوواالنسی، در آن چند  پیکومتراست ؟                                    

Pm                                                                             30   
 

 

 

 

Pm                           310 

1)11                 2)11                         3)10                     4)61 

 

 

اگر ترتیب شعاع کاتیون پایدار سه عنصر اصلی دورۀ سوم به  ⧬ 14

 باشدانرژی نخستین یونش کدام اتم بیش تر بوده X< Z< Yصورت

   رار دارد؟ودر کدام گروه ق

 

          1)Z -          2               دوم ) Y–     سوم   

          3) Y  –     4          سیزدهم)X   - اول 

 

 

 کدام گزینه درست است؟ ⧬ 15

 نافلز وجود دارد. 3فلز و  12(در دورۀ چهارم جدول تناوبی، 1

جدول تناوبی  قرار و تناوب پنجم   16(عدد اتمی عنصری که در گروه 2

واحد بزرگ تر  16دارد، از عدد اتمی نافلزی که در دمای اتاق مایع است 

 است.

(نسبت شمار عنصرهای شبه فلزی تناوب چهارم تا ششم  جدول 3

تناوبی ، به شمار الکترون های الیۀ ظرفیت عنصری که مندلیف آن را اکا 

 است. 2آلومینیم نامیده بود، برابر 

 عنصر وجود دارد که در طبیعت یافت 10جدول تناوبی حدود (در 4        

  درصد از آن ها فلز هستند.  11شوند که بیش از  می         
 

 

با توجه به جدول رو به رو، که بخشی از جدول تناوبی   ⧬ 16

 است؟ نادرستعنصرهاست ، کدام عبارت 

دارای بیش ترین الکترونگاتیوی است و شعاع یون پایدار  C(اتم 1

     آن از شعاع اتمی آن بیش تر است.

کوواالنسی ناقطبی H-B،یونی وپیوندDوC( پیوند بین اتم های2

 است.

( در دوره سوم بیشترین و کم ترین شعاع یونی یون پایدار 3

 است. E , Gمربوط به 

دارای سه جهش بزرگ انرژی است و اولین جهش بزرگ  H(اتم 4

 الکترون روی می دهد. 1آن بعد از جداشدن 

17 16 15 14 13 2  

C B A    2 

  G F E D 3 

  H    4 
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 محل انجام محاسبات تست ردیف

 است؟ نادرستمورد  کدامبا توجه به جدول روبه رو،  ⧬  17

C,B,A)وD  به ترتیب در ستون اول ودوم وسوم وچهارم از چپ به

 )راست، در نظر بگیرید

1)A=610 

2)B=1010                       

3)C = 211 

4)D=141                                                           

 
 

 

در مورد عنصرهای دورۀ چهارم جدول تناوبی چند مورد از  ⧬ 18

  عبارت های زیر، درست اند؟

 6عنصر وجود دارد که آرایش الکرتونی آن ها به دوS4ختم می شود. 
 2 3عنصرواسطه وجود دارد کهd نیمه پر است  کامالها در آن. 
 23ۀعنصر وجود دارد که زیر الیd در آن ها کامالً پر است. 
 3ها درحالت پایه  عنصر می توان یافت که درآرایش الکرتونی آن

 .اسپین برابر صفر باشد  مجع جربی اعداد کوانتومی 
 دارای بیش ترین الکرتون های جفت نشده است چهارمین عنصرآن. 
 61 آن ها پر استۀزیر الی آخرین وجود دارد که فلزیعنصر. 
 9  چند عنصر وجود دارد که مجع جربی عدد کوانتومی اسپین آن ها

 است.کسری 

1)1                      2)6                        3)3                            4)4 

 

 را حساب کنید. As - Br، طول پیوند با توجه به داده های زیر  ⧬ 10

 

As - I =214 pm  ، I - Br = 241 pm   ،Br - Br = 221 pm   

 

1)231                      2)341                3)214                     4)201 

 

 شده شعاع کوواالنسی وواندروالسی با توجه به شکل داده    ⧬ 25

 چند است؟        

                                                pm11 
  
 

                                                                                                                                                         
 
 

 141Pm                

1)141 – 111 

2)14 – 1/11 

3)14 – 121 

4)11 – 1/11 
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 محل انجام محاسبات تست ردیف

با توجه به شکل روبه رو که مربوط به انرژی های یونش پی در ⧬  21

پی یک عنصراست،چند مورد از عبارت های زیر در مورد آن 

 است؟ نادرست

  4تفاوت انرژی یونشIE9وIE  ،کیلوژول بر مول است3به تقریب. 

 مجع جربی عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین آن صفر است 

   برابر  3جمموع عدد کوانتومی الکرتون های آخرین زیرالیه در آن
    جمموع عدد کوانتومی الکرتون های خنستین زیرالیه است.

  آرایش الکرتونی کاتیون آن با آنیون موجود در روبیدیم فلوئورید
   مشابه بوده اما شعاع امتی بیش تری نسبت به آن دارد.

                          

1)1                         2)2                        3)3                        4)4  

 با توجه به انرژی های یونش متوالی عنصرهای داده شده ⧬ 22
...-25115-16615- 13535-0544-6012-4562-405 A)     

   ...- 17005- 13628-15545-7732-1455-737 B) 

... 71334-13326- 15080-7460-5355-3588-1314 C) 

...20854--25307-21260- 6273-4057-2012-1053-1511 D) 

 چند مورد از عبارت های زیر در مورد آن ها درست است؟

 فرمول اکسید عنصرA  برابرO2A.است 
 عنصرB .متعلق به عنصرهای دستۀ S  .می باشد 
 A  می تواند باC  2ترکیبی با فرمولAC.تشکیل دهد 
 عنصرD  در گروهی قرار دارد که کم ترین شعاع یونی را

 در دورۀ خود دارند.

1)1                         2)2                        3)3                          4)4 

 

 اند؟درست با توجه به جدول چند مورد از عبارت های زیر، ⧬ 23

 عنصرCو  بیش ترین J دندار شعاع امتی را کم ترین. 
  یونشدومین انرژیG ازH .بیش تر است 
 واکنش پذیرترین فلز در این جدول عنصرC است. 
 شعاع یون پایدارG > H > I است.و شعاعEازK .بیش تر است 
 L.یک شبه فلز است 

1)1                          2)2                      3)3                         4)4 

گروه              1 2 13 14 15 16 17 18

 دوره

J I H G F   A n=2 

     E D B n=3 

   L  K  C n=4 
 

   چند مورد از عبارت های زیر، درست اند؟    ⧬ 24
  در دمای اتاق، مهۀ عنصرهای واسطه جامد بوده و خاصیت پرتوزایی

 دارند.       
  عنصرهای نافلزی اکسیژن و سیلیسیم، جزو فراوان ترین عنصرهای

 موجود در پوستۀزمین هستند. 
 .در دمای اتاق، حالت فیزیکی مهۀعنصرهای شبه فلزیکسان است       
  درجدول تناوبی، هر تناوب ازمست چپ بایک فلز  قلیایی شروع می شود 
 .گازهای بی اثر، در گذشته به گازهای جنیب معروف بودند 
1)1                         2)2                      3)3                         4)4 
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 محل انجام محاسبات تست ردیف

   چند مورد از عبارت های زیر، درست اند؟ ⧬  25

   در میان عنصرهای نافلزی تناوب سوم، گوگرد و در میان عنصرهای فلزی این
 تناوب، سدیم، دارای کم ترین انرژی خنستین یونش هستند.

  عنصرهای دسته یf  جدول تناوبی، مهگی فلز بوده ودر آن ها، آرایش الکرتونی
 نسبت به ساختار هسته، از امهیت کاربردی کم تری برخوردار است.

  دردوره سوم، عنصری که دارای کمرتین شعاع یونی است، درمقایسه با
 خنستین یونش بیش تری دارد .    عنصرهای قبل و بعد از خود انرژی

 برابر  62با تعداد نافلزهای گازی گروه  61 تعداد شبه فلزهای گروه
 است.

1)1                         2)2                      3)3                         4)4 

 

نمودار زیر تغییرات کدام مورد را دربارۀ فلزهای قلیایی خاکی ⧬ 26

      نشان می دهد؟

 (انرژی نخستین یونش1

 (شعاع اتمی 2

 (نقطۀ ذوب 3

 (نقطۀ جوش    4

 عدد اتمی                         

 

 است؟نادرست کدام مورد ⧬ 27

(تنها شبه فلز دورۀ دوم جدول تناوبی نسبت به عنصرهای قبل 1

 و بعد از خود انرژی نخستین یونش کم تری دارد.

در دورۀ خود چهارمین مرتبه  16(اولین عنصر غیر گازی گروه 2

 یونش دارد. را از نظر انرژی نخستین

(اکاآلومینیم هم دورۀ هالوژنی است که شعاع اتمی بیش تر از 3

 کلر ولی الکترونگاتیوی کم تری نسبت به ید دارد.

 (واکنش پذیری کلسیم از پتاسیم  و استرانسیم کم تر است.4

 

     چند مورد از عبارت های زیر، درست اند؟  ⧬ 28

 

  تناوبی  جدول 60و  64در جدول تناوبی عناصر فقط در گروه های
 فلز، نافلز و شبه فلز وجود دارد.

  ،در عناصر دوره دوم جدول تناوبی انرژی خنستین یونش دو عنصر
 نسبت به عنصرهای قبل و بعد از خودبیش تر است.

  و دوره پنجم جدول تناوبی قرار دارد، یک  60عنصری که در گروه
 شبه فلز است.

  خنستین یونش آن ها نسبت بهشعاع یون پایدارعناصری که انرژی 
عنصرهای قبل و بعد از خود کم تر است از شعاع امت شان کوچک تر 

 است.

 

1)1                         2)2                      3)3                         4)4 
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 محل انجام محاسبات تست ردیف

 است؟نادرست النتانیدها و اکتینیدها  بارۀچند مورد در ⧬  20
 سال پایدار  یلیونم 0/4پایدارترین شکل اورانیوم تا نزدیک به ۀ هست

  .است

 کوتاه است که هر مقدار از آن که  یکتینیدها به اندازه اا ۀعمر هست
در زمان پیدایش زمین تشکیل شده است باید تاکنون متالشی شده 

 باشند.

  یمیایی قابل توجهی شمهگی فلزهایی براق بوده و واکنش پذیری
            دارند.  

  در این عنصرها ساختار هسته نسبت به آرایش الکرتونی از امهیت
 کاربردی بیش تری برخوردار است.

 .مهه ی اکتینیدها پرتوزا هستند. چون هسته ی ناپایداری دارند 

1)1                        2)2                      3)3                         4)4  

 

 است؟نادرست  در کدام ستون کدام مورد ⧬ 35
 

1)1 

2)2 

3)3 

4)4 

 4 3 2 1 

انرژی نخستین  الکترونگاتیوی شعاع اتمی ویژگی

 یونش

 خاصیت  فلزی

 Cs F He Cs بیش ترین

 F Cs Cs F کم ترین

 

جدول زیر انرژی نخستین یونش چند عنصر اصلی متوالی جدول ⧬ 31

 تناوبی را نشان می دهد، باتوجه به آن کدام مطلب نادرست است؟
         A           B            C            D             E             F 

737  –  055  –  0505  –  0805  – 0305 – 0055      

 بدهد. EIمی تواند با ید، ترکیبی به فرمول E(عنصر1

 الکترون ها برابر صفر است. sm، مجموع D(در عنصر2

بیشترین انرژی دومین  F(در بین عنصرهای داده شده عنصر 3

 یونش را دارد.

 بیش تر است. Cاز شعاع یون پایدارA( شعاع یون پایدار 4

 

     مورد از عبارت های زیر، درست اند؟چند   ⧬ 32

 هب مربوط الکرتونگاتیوی ترین کم تناوبی جدول 63 گروه در 
Al است. 

  ،هر مول از فلز اسرتانسیم در مقایسه با روبیدیم در واکنش با آب
 گاز هیدرو ژن بیش تری آزاد می کنند.      

 الیه های امت آن به صورت مهۀ عنصری که مشار الکرتون ها در 

 4 ،68،8، 2 فلزی است.نااست. یک عنصر 
 آب ید، بایدحملول پتاسیم یدات را با حملول پتاسیم ۀبرای هتی

 خملوط کرد.HClیدید در جماورت 

1)1                         2)2                      3)3                         4)4  
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 محل انجام محاسبات تست ردیف

در جدول تناوبی  Z و A ،E ،X ، Dبا توجه به موقعیت عنصرهای   ⧬  33

        است؟ نادرستزیر، چند مورد از عبارت های زیر 

 

 

 

 

 

 

 شعاع امتی A   در مقایسه با Z  و D.بزرگ تر است 
 Z .فراوان ترین عنصر موجود در پوستۀ زمین است 
 عنصرX باCu29   در جدول تناوبی هم گروه است و در گروه ،B9 

 جای دارد.
 آرایش الکرتونی الیۀآخر امت عنصرE  2به صورتs4  و زیر

 آن نیمه پر است.  3dالیۀ

  امتA.در انرژی های یونش متوالی خود دارای سه جهش بزرگ است 

  مجع جربی عدد کوانتومی مغناطیسی اوربیتال های اشغال شده از
 صفر است. E الکرتون در امت

1)1                         2)2                      3)3                         4)4 
 

 

مین دودر کدام گزینه، نخستین عنصر، بیشترین مقدار انرژی  ⧬ 34

یونش، دومین عنصر، بیشترین شمار الکترون های جفت نشده و 

 دارد؟)گزینه ها را ازسومین عنصر بیش ترین الکترونگاتیوی را 

 راست به چپ بخوانید.(

 

  1)He2Cr , 24F , 1                         2 )He2Cu , 21O , 1            

 3)+Li3Mn , 21Cl , 11                    4)+Li3Cr , 24F , 1      

 

 

ختم شود، چند مورد از  2S1اگر آرایش الکترونی گونه ای به   ⧬ 35

 مطالب زیر دربارۀ آن درست است؟
 

 .عنصر مربوط، تنها در تناوب اول جدول تناوبی قرار دارد 
 عنصر مربوط، می تواند در گروه اول جدول تناوبی قرار گیرد. 

 چنین گونه ای می تواند آنیون متصل به کاتیون فلزهای قلیایی باشد. 

  صرها انرژی خنستین یونش را در میان عنعنصر مربوط، می تواند باالترین
 .داشته باشد

 

1)1                        2)2                           3)3                         4)4 
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 محل انجام محاسبات تست ردیف

   چند مورد از عبارت های زیر، درست اند؟ ⧬  36

  ،بین اولین عنصر سری النتانیدها و اخرین عنصر سری  اکتینیدها
 عنصر وجود دارد.            21

  بیش ترین الکرتونگاتیوی را می توان به فلوئور و کم ترین
 الکرتونگاتیوی را به سدیم نسبت داد.

  عنصرهای اصلی دوره ی دوم، بیش ترین الکرتونگاتیوی را در
 گروه خود دارند.مقایسه با عنصرهای هم 

  جدول تناوبی، فاقد عنصر گازی اند. 60و  64، 63گروه های    
  مشار عنصرهای نافلزی دوره ی سوم جدول تناوبی نسبت  به دوره های

 دیگر بیش تر است.
  ،انرژی خنستین یونش جیوه به صورت -+ e (g)+Hg(l)→ Hg  

 است.

1)1                         2)2                      3)3                         4)4 

 

چهار عنصر متوالی جدول تناوبی اند. فرمول  A,B,C,Dعنصرهای⧬ 37

 5O2Aبا باالترین عدد اکسایش به صورت  Aترکیب اکسیژن دار عنصر

است، کدام عنصر سومین مرتبه را از نظر باال بودن انرژی دومین 

 یونش دارد؟  

    0)B                      2 )A                    3)               D         4)C   

 

نمودار زیر بخشی از انرژی نخستین یونش چند عنصر متوالی  ⧬ 38

 نمی تواندکدام عنصر  Dجدول تناوبی را نشان می دهد،عنصر

 باشد؟                                                                                                                     

 1)X 14                                                                                    1IE    

2)Y11 D                                                                         

3)Z10           C        B                    

4)W1   

              A                                                                                     
 عدد اتمی                          

 

     چند مورد از عبارت های زیر، درست اند؟  ⧬ 30
 

  در انرژی های یونش متوالی  فراوان ترین فلز قلیایی خاکی دو جهش
 بزرگ انرژی  دیده می شود. 

  درهر دوره امتی که دارای بیش ترین مقدار شعاع امتی است، بیش ترین
 انرژی دومین یونش را نسبت به مهان امت ها دارد.

  شعاع یونی امتX 32که آخرین جهش بزرگ آن درIE  ،اتفاق  می افتد
 از شعاع امتی اش  کوچک تر است.

  در هر یک از دوره های دوم تا ششم جدول تناوبی، عنصرهای قبل و بعد از هر عنصر
 شبه فلز، به ترتیب فلزو نافلزند.

 
1)1                         2)2                      3)3                         4)4 
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