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زمان برگزاري:

گام آفتاب

ترتیب فراوانی عناصر در جدول دوره اي عناصر کدام است؟  1

فلز <  شبه فلز  < نافلز فلز <  نافلز <  شبه فلز   شبه فلز <  نافلز <  فلز نافلز < شبه فلز < فلز

، چند الکترون با  وجود دارد؟ در اتم عنصري با عدد اتمی   224l = 0

1874

کدام عبارت زیر کامًال صحیح است؟  3

هیچ فلزي در بلوك  وجود ندارد.  اکثر فلزات از بلوك  هستند. 

عناصر نافلزي بیش تر از فلزات هستند.  هیچ نافلزي متعلق به بلوك  نیست. 

sp

d

چه تعداد از مطالب زیر در مورد عنصرهاي سرب و قلع درست است؟   4
الف) هر دو عنصر جزو فلزهاي اصلی جدول تناوبی هستند. 

ب) در یک گروه از جدول تناوبی جاي دارند. 
پ) هر دوي آنها شکل پذیر بوده و رسانایی گرمایی و الکتریکی باالیی دارند.

ت) کاتیون هاي این دو فلز قاعدة هشتایی را رعایت نمی کنند.

1234

خواص شیمیایی عنصر  به خواص شیمیایی کدام عنصر نزدیک تر است؟  5M15

Mn25Rb37As33Br35

کدام ویژگی روند تغییرات تناوبی عنصرها را بهتر نشان می دهد؟  6

جرم حجمی عدد جرمی عدد اتمی جرم اتمی

حداکثر تعداد الکترونها در الیهي پنجم چیست؟    7

8325018

مجموع عددهاي کوانتومی اصلی و فرعی براي زیرالیهي  کدام است؟  84s

7654

در گروه هاي فلزي از باال به پایین خصلت فلزي  ..................  می یابد و تأمین شرایط نگهداري عناصر  ..................  می شود.  9

کاهش - آسان تر افزایش - دشوارتر  افزایش - آسان تر کاهش - دشوارتر 

چند مورد از موارد زیر را می توان به ژرمانیم نسبت داد؟   10
الف) جریان برق را از خود عبور نمی دهد. 

ب) در واکنش با اتم هاي دیگر الکترون از دست می دهد. 
پ) سطح کدري دارد. 

ت) چکش خوار نیست و در اثر ضربه خرد می شود.

1234

1



ترتیب فراوانی عنصرها باتوجه به جدول دوره اي عناصر به صورت شبه فلز < نافلز < فلز است.   1

، داراي  هستند. با توجه به آرایش الکترونی اتم این عنصر، هفت الکترون در زیرالیههاي  وجود دارند.     الکترونهاي موجود در زیرالیه ي   2

فلزات در هر چهار بلوك  و  و  و  هستند و تعداد آن ها بیشتر از نافلزات است. اما در بلوك  و  هیچ نافلزي وجود ندارد.   3

بررسی موارد:   4

) جدول تناوبی هستند و در گروه  جاي دارند.  موارد الف و ب درست – هر دو فلز   و   جزو فلزهاي اصلی (دستۀ 
مورد پ) درست – سرب و قلع همانند سایر فلزها رسانایی گرمایی و الکتریکی باالیی دارند و شکل پذیرند. 

مورد ت) درست – در بین فلزهاي اصلی به جز فلزهاي قلیایی و قلیایی خاکی و آلومینیوم، کاتیون سایر فلزها قاعدة هشتایی را رعایت نمی کنند.

خواص شیمیایی عنصرهایی که در یک گروه از جدول دوره  اي عناصر قرار دارند به دلیل تشابه آرایش الکترونی الیه ي ظرفیت آنها تا حد زیادي مشابه یکدیگر  5
است. 

دوره ي  گروه                 

دوره ي  گروه                 

دوره ي  گروه                 

در یک گروه با خواص شیمیایی نزدیک به هم: 

دوره ي  گروه                 

دوره ي  گروه                 

در جدول دوره اي عناصر، روندي که تغییرهاي تناوبی عنصرها را به بهترین شکل نشان می دهد، ترتیب قرارگیري عنصرها براساس افزایش عدد اتمی است.   6

 7

 میتوان از فرمول  استفاده نمود. 

الزم به ذکر است الیهي پنجم گنجایش  الکترون دارد ولی در عناصر موجود در طبیعت در حالت پایه بیش از  الکترون در آن قرار نگرفته است ولی گنجایش این الیه به اندازهي 
الکترون است. 

 8

 براي یک زیرالیه فقط  و  را میتوان تعیین کرد. 

در گروه هاي فلزي از باال به پایین خصلت فلزي افزایش می یابد و در نتیجه واکنش پذیري عناصر بیشتر شده و تأمین نگهداري آن ها سخت تر خواهد بود.   9

تنها مورد ت صحیح است.   10
بررسی موارد نادرست: 

الف) رسانایی الکتریکی کمی دارد و به میزان کمی جریان برق را از خود عبور می دهد. 
ب) در واکنش با اتم هاي دیگر الکترون به اشتراك می گذارد. 

پ) سطح آن صیقلی و براق است. 

sl = 0s

Cr : 1 /2 2 /3 3 3 /424 s2 s2 p6 s2 p6 d5 s1

spdfdf

Sn50Pb82p14

47Mn : 1 /2 2 /3 325 s2 s2 p6 s2 p63 /4d5 s2
– –––––––

51Rb : 1 /2 2 /3 3 3 /4 4 /37 s2 s2 p6 s2 p6 d10 s2 p6 5s1
– –––

417Br : 1 /2 2 /3 3 3 /35 s2 s2 p6 s2 p6 d10 4 4s2 p5
– ––––––

415As : 1 /2 2 /3 3 3 /33 s2 s2 p6 s2 p6 d10 4 4s2 p3
– ––––––

315M : 1 /2 2 /3 315 s2 s2 p6 s2 p3

2n2
n = 5 → 2 × = 5052

e−

503250

nl4s{ → 4n = 4
l = 0

2
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