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  بزرگوارتر هرگاه تو را بر خداي سبحان نيازي است در آغاز بر رسول خدا )ص( درود فرست، سپس حاجت خود بخواه كه خدا   حضرت علي )ع( مي فرمايند: 

 آن است كه بدو دو حاجت برند، يكي را برآرد و ديگري را بازدارد. از                                                         
 نمره نام و نام خانوادگی :                                                          دبیرستان محل تحصیل : ردیف
 گزینه درست را انتخاب کنید. برای کامل کردن هر جمله 1

 ساخته می شوند.  نيمه رساناها( -)رساناها پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام ..................... آ( 

 از کره زمین به دست می آیند.  طبيعي و مصنوعي( -)طبيعي همه مواد ................... ب( 

 آنها می توان به سه دسته شامل فلز، نافلز و شبه فلز جای داد. ساختار( –)رفتار دوره ای را بر اساس ................  عنصرهای جدولپ( 

رسانایی الکتریکی کمی دارد، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک می گذارد، در اثرر   قلع( –)ژرمانيم ت( عنصر ................ 

 ضربه خرد می شود. 

بهبودی خواص  (گاهي –)هميشه ..............  شیمی دان ها دریافتند که گرما دادن به مواد و افزودن آن ها به یکدیگر سبب تغییر وث( 

 می شود.

 آن تعیین می شود.  آرايش اليه ظرفيت( –)عدد اتمي رفتار شیمیایی هر عنصر به وسیله ......................... ج( 

 

5/1 

 اند. حالت درست را در هر جمله مشخص کنید. صاضافی و عبارت هایی نیز ناق یدر جمله های داده شده کلمات اشتباه، عبارت ها 2

هدف دار، منظم و هوشمندانه رفتار عنصرها برای یافتن روندها و الگوهای رفترار شریمیایی آنهرا    علم شیمی را می توان مطالعه آ( 

 دانست.

 فلزها شبیه بوده در حالی که رفتار شیمیایی آنها همانند فلزهاست.ناخواص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به ب( 

گرروه از  اگر چه فلزها در حالت کلی رفتار مشابهی دارند، اما تفاوت های قابل توجهی میان آنها وجود دارد، به طوری کره هرر   پ( 

 د. نرفتارهای ویژه خود را دار های جدول دوره ایفلز

جریان برق و گرما را عبور نمی دهند، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک می گذارند و یا مری گیرنرد، در اثرر    نافلزها ت( 

 می شوند، سطح آنها درخشان نبوده بلکه کدر است.نضربه خرد 

هند، در اثر ضربه تغییر شرکل  رسانایی گرمایی و الکتریکی باالیی دارند، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون از دست می دفلزها ث( 

 خرد نمی شوند، سطح آنها درخشانی دارد.  ومی دهند ن

  و خروج گاز نشانه هایی از تغییر شیمیایی هستند.  ، انحالل در آبتولید نور، آزاد سازی گرما، تشکیل رسوبج( 

 

3 

  در کدام مرحله فراوری مواد انجام می گیرد.  ،را بر اساس چرخه مواد مرتب کنید و مشخص کنید زیر های شکل 3
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 به سوال های زیر پاسخ دهید 4

 ویژگی مشترک عنصرهایی که در یک گروه جای گرفته اند چیست؟ آ( 

  دو نمونه از رفتار فیزیکی عنصرها را بنویسید.ب( 

 به چه عاملی وابسته است؟ هر یک و نافلزها افلزهرفتار شیمیایی پ( 
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در شکل برخی عنصرها یا ترکیب های موجود در اجزای آن همراه با فرمول شیمیایی آنها معرفی شده اند. با توجه به تعریف مرواد   5

 به سوال های زیر پاسخ دهید؛طبیعی، مصنوعی و ساختگی، 
خلق شرده توسر     -راهنمایی: مواد طبیعی 

 طبیعت به صورت خالص یا ناخالص

خلرق شرده    ایاخته شده س -مواد ساختگی 

توس  انسران، متاراد خلرق شرده توسر       

برکره سراخته شرده     ای اچهی. مثال درعتیطب

 یعیطب اچهیتوس  انسان در مقابل در

ساخته شرده توسر  مرواد     -مواد مصنوعی 

مثرال  ی عر یاز مواد طب یبردار یکپ ،ییایمیش

 یمصنوع یکائوچو ای کیالست

آیا کربن دی اکسید در هواکره و هلیم آ( 

 در خورشید هر دو ماده طبیعی اند؟

 

ب( تعیین کنید آهن به کار رفته در بدنه 

اتومبیررل، روی کرومررات در رنرر  بدنرره 

اتومبیل و کربن مونواکسید خارج شده از 

اگزوز هر یک جرزو کردام دسرته مرواد     

 هستند؟ 

 

 بین شیشه، بخار آب در ابرها و سن  نمای دیوار ساختمان کدام یک ماده ساختگی است؟ پ( 
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سدیم  و شعاع اتمی فلزهای قلیایی لیتیم،( را با آب a, b, cواکنش سه فلز قلیایی ) های داده شدهشکل در  6

  ( Li, Na, Kهر یک کردام فلرز قلیرایی )    cو  a ،bو پتاسیم نشان داده شده اند. با بیان دلیل مشخص کنید 

 می باشند. 
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 .با شعاع اتمی شان داده شده اند Mو  A  ،Dدر شکل زیر سه اتم  7
با  هر سه عنصر نافلز باشند، کدام یک در واکنشاگر  آ(

چررا؟  آسان تر یون منفی تشکیل می دهد؟ فلز سدیم 

برا برار مشرابه     )فرض کنید هر سه عنصر آنیون هرای 

 تشکیل دهند.(

                      

                                                                                       M                             D                            A 
 

 

(، در واکرنش هرای   2I( و ید )2Br(، برم )2Clفعالیت شیمیایی کلر )، هالوژن باشند با توجه به شکل های زیر و Mو  A ،Dاگر ب( 

 ، هر یک کدام هالوژن نشان داده شده در شکل ها هستند؟Mو  A ،Dپیش بینی کنید عنصرهای با بیان دلیل نشان داده شده 
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جردول زیرر را در مرورد    ( جدول دوره ای عنصرها داده شده اسرت.  2( و گروه )1شعاع اتمی چند فلز از گروه ) داده شدهدر شکل  8

 عنصرهای داده شده کامل کنید و به سوال های داده شده پاسخ دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 آ( چه رابطه ای بین تعداد الیه های الکترونی و شعاع اتمی در هر گروه وجود دارد؟

 

 چرا؟ خاصیت فلزی بیشتری از خود نشان می دهد؟ در هر گروه کدام عنصرب( 

 

با آب سرد (، کدام یک Ca( و کلسیم )Be( با آب سرد به کندی واکنش می دهد. انتظار دارید بین دو عنصر برلیم )Mgپ( منیزیم )

    شدیدتری داشته باشد؟ واکنش
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 Li3 Na11 K11 (1)گروه  و عدد اتمی نماد عنصر

 152 186 227 (pmشعاع اتمی )

    تعداد الیه الکترونی

 Be4 Mg12 Ca22 (2و عدد اتمی )گروه  نماد عنصر

 112 162 117 (pmشعاع اتمی )

    تعداد الیه الکترونی
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آرایررش  هررای زیررر شررکل در  1

( pmو شررعاع اتمرری )الکترونرری 

جدول دوره  عنصرهای دوره سوم

 داده شده است. ای عنصرها 

جدول زیرر را کامرل کنیرد و بره     

 سوال های داده شده پاسخ دهید.

             

 

 

 

 

 

 

آ( با افزایش عدد اتمی نسبت 
 عدد اتمی

تعداد الیه الکترونی
 از چپ به راست چه تغییری می کند؟  

 ب( با توجه به نتیجه گیری قسمت )آ( دلیل کاهش شعاع اتمی در هر دوره جدول از چپ به راست را بیان کنید. 
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را برر حسرب    تعیین جایگاه آنها در جدول دوره ای عنصررها، آنهرا  آرایش الکترونی هر یک از عنصرهای زیر را رسم کنید و با آ(  12

 ( مرتب کنید.از شعاع اتمی بزرگتر به کوچکترافزایش شعاع اتمی )

Sr38      ،Se34     ،K11 

( جردول دوره ای  15به شکل مقابل توجه کنید و توضیح دهید چرا در اتم عنصرهای گروه )ب( 

( Biباالی گروه یون منفی می دهند اما عنصر بیسموت ) ( درP( و فسفر )Nدو عنصر نیتروژن )

 در پایین گروه یون مثبت تشکیل می دهد؟ 
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 نمره 02جمع بارم سوالها 
 

 

 

Cl17 S16 P15 Si14 Al13 Mg12 Na11 نماد و عدد اتمی 

 (pm)شعاع اتمی  186 162 143 117 115 124 11

 تعداد الیه الکترونی       

       
 عدد اتمی

تعداد الیه الکترونی
 

 

 


