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 کیهان زادگاه الفبای هستیاول:  فصل

از گذشته های دور تا کنون ، آسمان پر از ستاره ی شبانگاهی ، ذهن کنجکاو انسان های هوشمند را مجذوب خویش          
 آسمان در پی کشف اسرار آن بوده اند.ساخته است. چنین انسان هایی با نگاه به 

نوری که از ستارگان تابیده می شود ، اطالعات زیادی درباره ی این که جهان هستی چگونه پدید آمده و ذره های          
 سازنده ی جهان هستی طی چه فرایندی به وجود آمده است ، در اختیار انسان قرار می دهد.

بسیار کوچک است که دانشمندان با آزمایش های گوناگون در آن ،  آزمایشگاهیآفرینش همانند زمین دربرابر عظمت          
 درتالش برای یافتن پاسخ پرسش های خود هستند.

بسزایی در شناخت جهان هستی  سهم ماده با نور کنش هم بر همچنین ماده، رفتار و خواص مطالعۀ ها با دان شیمی         
 بسیاری از پرسش ها را یافته اند.()پاسخ .اند داشته

لم در قلمرو ع که پرسشی بسیار بزرگ و بنیادی است،،«هستی چگونه به وجود آمده است؟»پاسخ به این پرسش که          
 و آدمی در پرتو آموزه های وحیانی می تواند به پاسخی جامع دست یابد. نمی گنجدتجربی 

پدیده های طبیعی »و  «شکل گرفته است چگونهجهان کنونی » در قلمرو علم تجربی می توان برای رسیدن به پاسخ          
 تالش کرد.« رخ می دهند چگونهو  چرا
شواهد تاریخی که از سنگ نبشته ها و نقاشی های دیوار غارها به دست آمده است ، نشان می دهد که انسان اولیه با          

 سمان و مشاهده ی ستارگان ، در پی فهم نظم و قانونمندی در آسمان بوده است.نگاه به آ
 نام به فضاپیما دو تاریخی طوالنی و تالش دانشمندان برای شناخت کیهان همچنان ادامه دارد. نمونه ای از آن ، سفر        

)منظومه  خورشیدی سامانۀ بیشتر شناختبرای  خورشیدی( 1356 میالدی )یعنی سال 1977 سال است که در 2 و 1 وویجر
 ی شمسی( صورت گرفت.

کره ی زمین گرفت،  از فاصلۀ  از خورشیدی)منظومه ی شمسی( سامانۀ خروج از از پیش 1 وویجر که تصویری آخرین         
 (شکل زیرکیلومتری بود.) میلیارد 7تقریبی 

 یها ارهیس کنار از گذر با داشتند تیمأمور 2و 1ی وویجرمایفضاپ دو        

 هیته را آنها ییایمیش و یكیزیف ۀشناسنام نپتون، و اورانوس زحل، ،یمشتر

 نوعمانند  یاطالعات یحاو تواند یم ها شناسنامه نیا بفرستند. و کنند

 درصد بیترک و آنها اتمسفر در ییایمیش یها بیترک سازنده، یهاعنصر

 باشد. مواد نیا

 است. چگونگی پیدایش عنصرهایکی از پرسش های مهمی که شیمی دان ها در پی پاسخ آن هستند ،          
 .، کمک شایانی می کند چگونگی پیدایش عنصرهامطالعه ی کیهان به ویژه سامانه ی خورشیدی ، برای پاسخ به         
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ه ی خورشیدی و مقایسه ی آن با عنصرهای عنصرهای سازنده ی برخی سیاره های سامان مقدارو  نوعبا بررسی         
 سازنده ی خورشید ، می توان به درک بهتری از چگونگی تشکیل عنصرها دست یافت.

 :زمینو  مشتریی ها سیاره عنصرهای سازندۀ

  فراوان ترین عنصر در هر سیاره 

 

  : عنصرهای مشترک در دو سیاره ( اکسیژنO( و گوگرد )S) 

  عنصر فلزی وجود ندارد. مشتریدر سیاره 

  است نه سنگ ؛ زیرا  گازسیاره ی مشتری بیش تر از جنس

عنصرهای سازندۀ آن نافلزهایی هستند که گازند یا به آسانی 

 به گاز تبدیل می شوند.

 زمین به غیر از عناصر نشان داده شده در شكل عناصری  در

همچون طال ، نقره ، مس و ... همچنین نافلزهایی مانند کربن ، 

 د.نفسفر ، ید  و ... نیز یافت می شو

 (گوگردS.رتبۀ ششم فراوانی در هر دو سیاره را دارد ) 

  درصد فراوانیO  وS .در زمین بیشتر از مشتری است 

 است. %50عنصرها در زمین کمتر از  درصد فراوانی همۀ 

 (در سیارۀ مشتری ، فقط درصد فراوانی هیدروژنH بیشتر از )است. %50 

 ( هم در مشتری و هم در زمین درصد فراوانی اکسیژنO(بیشتر از گوگرد )S.است ) 

 : (سومین سیاره) ترتیب فراوانی عنصرها در زمین
 (Alآلومینیم ) <( Caکلسیم ) <( Sگوگرد ) <( Niنیكل ) <( Mgمنیزیم ) <( Siسیلیسیم ) <( Oاکسیژن ) <( Feآهن )

 فلز                   فلز                    نافلز                   فلز                       فلز                   شبه فلز                نافلز                  فلز        

 : (پنجمین سیاره)مشتری ترتیب فراوانی عنصرها در 
 (Neنئون ) <( Arآرگون ) <( Sگوگرد ) <( Nنیتروژن ) <( Oاکسیژن ) <( Cکربن ) <( Heهلیم ) <( Hهیدروژن )

 فلزنا                فلز    نا              نافلز                 فلز   نا                  فلز   نا                فلز   نا            نافلز                   فلز     نا   

 
 
 

 

 (Hهیدروژن ) :در مشتری 

 (Feآهن ) :در زمین 
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 نکات بسیار مهم جدول تناوبی

در کنار یکدیگر قرار می گیرند؛ به طوری که با  (Z) در جدول تناوبی)دوره ای(، عنصرها به ترتیب افزایش عدداتمی       

 پیمایش هر دوره از چپ به راست ، یک واحد به عدداتمی عنصر بعدی افزوده می شود.

He2  H 

Ne10 F O N C B  Be Li 
Ar18 Cl S P Si Al Mg Na 
Kr36 Br Se As Ge Ga Zn30 Cu29 Ni Co Fe Mn Cr24 V Ti Sc21 Ca K 
Xe54 I Te Sb Sn In Cd48 Ag47 Pd    Mo42    Sr Rb 
Rn86 At Po Bi Pb Tl Hg80 Au Pt       71 Ba56 Cs 
Og118          103 Ra86 Fr 

 

 La57       النتانیدها      70
 U92    Ac89   نیدهااکتی      102

کات    :ن
 

  :گروه 18
 

 

18 17 16 15 14 13 2 1 
VIIIA VIIA VIA VA IVA IIIA IIA IA 

 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

IIB IB VIIIB VIIB VIB VB IVB IIIB 

 
 :دوره )تناوب()ردیف(  7

 عنصر 2تناوب اول : شامل 

 عنصر 8تناوب دوم و سوم : هرکدام شامل 

 عنصر                18وب چهارم و پنجم : هرکدام شامل تنا

 النتانید( 14عنصر +  18عنصر )  32تناوب ششم : شامل 

 اکتنید( 14عنصر + 18عنصر ) 32تناوب هفتم : شامل 
 

 گروه های اصلی

 فرعیگروه های 

 )واسطه(

تا  8( :  Aاصلی )
        
 18تا  13 – 2و1  ←

تا  10( :   B) یا واسطه فرعی
        
 12تا  3  ←
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 (18 و گروه 1 در گروه های اصلی : عنصرهای سرگروه ، تناوب دومی اند. )به جز گروه 

 (21ارد می شوند. )با عنصر اسکاندیم( )عدداتمی واسطه ها از تناوب چهارم و 

 ( 14النتانیدها  )عنصر
        
  3،  گروه   6تناوب   ←

 ( 14اکتنیدها  )عنصر
        
 3، گروه   7تناوب   ←

  (71 عنصر النتانید+ عنصر با عدداتمی 14) عنصر است. 15شامل  3گروه و   6تناوب خانۀ مربوط به 

  (103 عنصر اکتینید+ عنصر با عدداتمی 14) عنصر است. 15شامل  3گروه  و 7تناوب خانۀ مروط به 

  طوالنی ترین گروه
        
 عنصر( 32)شامل    3گروه   ←

  طوالنی ترین تناوب ها
        
 عنصر( 32)هرکدام شامل  7و تناوب  6تناوب   ←

 :فلز ، نافلز و شبه فلز
عنصر دیگر  26ر در طبیعت یافت می شود؛ این بدان معنا است که عنص 92عنصر شناخته شده ، تنها  118از        

 ساختگی)مصنوعی( است.

 دستۀ فلز ، نافلز و شبه فلز تقسیم بندی می کنند. 3عنصرها را براساس رفتار آن ها به        

 فلز < نافلز < شبه فلزفراوانی عنصرها در جدول تناوبی:            

 اریم :شبه فلز د 8: شبه فلزها 

 

 

 شبه فلز یک: هر کدام  3و  2در تناوب  شبه فلز  یک،  17و  13در گروه های 

 شبه فلز دو: هر کدام  6و  5،  4در تناوب های  شبه فلز دو 16و  15،  14در گروه های 

 
 

 است. جامدبه صورت و دمای اتاق  atm1در فشار  همۀ شبه فلزها حالت فیزیکی        

 نکته ی مهم :

  

 
 

17 16 15 14 13  

    B 2 

   Si  3 

  As Ge  4 

 Te Sb   5 

tA Po    6 
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 نافلز داریم: 17 : نافلزها

 Hهیدروژن 
 (14)از گروه  Cکربن 

 (15)از گروه  Pو فسفر  Nنیتروژن 

 (16)از گروه  Seو سلنیم  S، گوگرد  Oاکسیژن 

 (I  ،Br  ،Cl  ،Fهالوژن ها به جز استاتین )

 (Rn  ،Xe  ،Kr  ،Ar  ،Ne  ،Heی نجیب )گازها
 

 

 درصد عنصرها فلزند : 80بیش از  :فلزها 

 

 

 هر سه نوع فلز ، نافلز و شبه فلز وجود دارند. 15و  14گروه های در        

 ، تنها گروه جدول است که شامل هر سه حالت گاز )فلوئور و کلر(، مایع )برم( و جامد)ید و استاتین( می باشد.17گروه       

 فراوانی عنصرها در جدول تناوبی :        

 (dفلزهای واسطۀ خارجی )دستۀ >( fفلزهای واسطۀ داخلی )دستۀ  >فلزهای گروه های اصلی  >نافلزها  >شبه فلزها 

 تعداد عنصرها بین دو عنصر:        

 اختالف عدداتمی = تعداد عناصر بین دوعنصر در جدول -1
 

 نکته مهم :

 

 

 
 

 (1فلزهای قلیایی )گروه

 (2فلزهای قلیایی خاکی )گروه

 (12تا  3فلزهای واسطه)گروه

 (13)از گروه  Tlو تالیم  In، ایندیم  Ga، گالیم  Alآلومینیوم 

 (14)از گروه Pb، سرب  Snقلع 

 (15)از گروه  Biبیسموت 

 و دمای اتاق : 1atmحالت فیزیکی فلزها در فشار 

  جامدهمۀ فلزها ( به جز جیوهHg) 

  جیوهHg  مایع: تنها فلز  

 

 : و دمای اتاق 1atmفشار حالت فیزیکی نافلزها در 

  2برمBr 
        
  مایع   ←

  کربنC ،  فسفرP،  گوگردS  سلنیم ،Se  2، یدI 
        
 جامد  ←

 صورت گاز هستند. این شرایط بهنافلزها در  سایر 
 2Brتنها نافلز مایع = برم 

 و دمای اتاق = گازی 1atmبیشتر نافلزها در فشار 
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 متعلق به کدام گروه است؟ X62:  1تست
1 )3            2 )15         3 )14         4 )7 

 ( هم گروه است؟ Ni28: کدام عنصر در جدول تناوبی با نیکل ) (خارج 93تجربی )2تست
1) Mo42            2) dP46             3 )Cd48         4 )Ba56 

و کدام دو عنصر در ، کدام دو عنصر به ترتیب در یک دوره  D36و  A13  ،X19  ،Y31: در میان عنصر  (خارج 93ریاضی )3تست
 یک گروه جدول تناوبی جای دارند؟ 

1) A  وD – Y  وD                 2 )A  وX – Y  وD        3 )X  وY – A  وD         4 )X  وD – A  وY  

دام است ، عدداتمی عنصر اصلی هم دوره ی بعداز آن ک 20: با توجه به اینکه عدداتمی کلسیم برابر  (خارج90ریاضی )4تست
 است؟ 

1) 28              2 )30              3 )31            4 )32 

 

 سایر نکات:

 24است. )برای مثال  Zاُم، همان عنصر با عدداتمی  Zاُمین عنصر جدول تناوبی یا به عبارتی عنصر خانه ی  Zمنظور از  *

 است.( 24عنصر با عدداتمی  جدول، همان 24اُمین عنصر جدول دوره ای یا به عبارتی عنصر خانه ی 

 خواص شیمیایی و آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت عنصرهای هم گروه، مشابه است. *

 nجدول دوره ای قرار دارد، دارای  nتعداد الیه های الکترونی عنصرهای هم دوره، یکسان است.)عنصری که در دوره ی  *
 الیه ی الکترونی است.(

 می باشد. 112شروع می شوند و عدداتمی آخرین عنصر واسطه  21و با عدداتمی  عنصرهای واسطه، از دوره چهارم *

 *عنصرهای دوره ی چهارم بسیار مهم بوده و طراحان محترم عالقه ی زیادی به طرح تست از این دوره را دارند!

 ختم می شوند. 36شروع شده و به عدداتمی  19عنصرهای دوره ی چهارم از عدداتمی  *

 ختم می شوند. 30شروع شده و به عدداتمی  21سطه ی دوره ی چهارم از عدداتمی عنصرهای وا *

 در حال پرشدن است. 3dدر عنصرهای واسطه ی دوره ی چهارم، زیرالیه ی  *

 در حال پر شدن است. 5fو در اکتینیدها، زیرالیه ی  4fدر النتانیدها زیرالیه ی * 

 تعداد عنصرهای هر گروه: جمع بندی *
 عنصر 7:  گروه اول

 عنصر 6گروه دوم : 
 عنصر 32گروه سوم : 

 عنصر 4گروه چهارم تا دوازدهم : هرکدام 
 عنصر 6گروه سیزدهم تا هفدهم : هر کدام 

 عنصر 7گروه هجدهم : 
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 صرهاطبقه بندی عن   

علمی است که بررسی و تحلیل را آسان تر  طبقه بندی کردن عنصرها ، یكی از مهارت های پایه در یادگیری مفاهیم       

می کند. درواقع با استفاده از طبقه بندی ، یافته ها و داده ها را به شیوه ی مناسبی سازماندهی می کنند تا بتوان سریع تر 

  و آسان تر به اطالعات دسترسی پیدا کرد.

الک ، در جدولی با چیدمانی ویژه کنارهم قرار داده عنصر شناخته شده را بر اساس یک معیار و م 118شیمی دان ها         

 رفتار آن، براساس و آورند دست به را ها عنصر های ویژگی از ارزشمندی اطالعات تا کند می کمک آنها به جدول این اند.
 .کنند بینی پیش را گوناگون های عنصر

 .( :تناوبیدوره ای)ویژگی های جدول 

سازماندهی شده اند به طوری که جدول  عدد اتمیعنصرها بر اساس افزایش امروزی،  )تناوبی( در جدول دوره ای        

 ختم می شود. 118( آغاز و به عنصر شماره ی Z=1دوره ای عنصرها از عنصر هیدروژن با عدداتمی یک )

 است. گروه 18و  دوره 7 دارایجدول تناوبی         

  ، نام دارد. دورههر ردیف افقی جدول که نشان دهنده ی چیدمان عنصرها برحسب افزایش عدداتمی است 

  نامیده می شود. گروه، است مشابه شیمیایی خواص با ها عنصر شاملکه  (عمودی)هر ستون 

شیمیایی عنصرهایی که در خواص درحالی که  است مشابهوجود دارند ،  گروهخواص شیمیایی عنصرهایی که در یک         

 یک دوره وجود دارند ، متفاوت است.

جدول با پیمایش هر دوره از چپ به راست ، خواص عنصرها به طور مشابه تكرار می شود ؛ از این رو چنین جدولی را         

 نامیده اند. دوره ای )تناوبی( عنصرها

 هر خانه از جدول تناوبی به یک عنصر معین تعلق دارد و حاوی برخی اطالعات شیمیایی آن عنصر است.         

 است: زیربرای مثال خانه ی شماره ی هفت به عنصر نیتروژن تعلق دارد که اطالعات آن ، به صورت 

 
 عنصر التین نام اول هر نماد، )فقط( حرف در .است شده داده نشان حرفی دو یا یک نماد با عنصر هر جدول این در        

است که  Auو  Al  ،Arو طال به ترتیب  آرگون آلومینیم، عنصر سه نماد نمونه برای شود؛ می نوشته بزرگ صورت به

 آغاز می شوند. Aهمگی با 

 ی آن را نشان می دهد. گروه و دورههر عنصر در جدول دوره ای ، شماره ی  موقعیت یا مكان         
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 مقدماتی :مفاهیم 
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 تیپ تست های مبحث آرایش الکترونی

( ........... الیه و ............ زیرالیه از الکترون اشغال شده است که از میان آن ها ، ............. زیرالیه ، هر یک دارای Ge32اتم ژرمانیم ) -1

 دوالکترون و .......... زیرالیه هریک دارای شش الکترون است.

 سه –پنج  –هشت  –( چهار 2       و              د –شش  –ده  –پنج  (1

 سه –شش  –ده  –( پنج 4دو               –پنج  –هشت  –( چهار 3

 

، ........... زیرالیه از الکترون اشغال شده است و الکترون های جای گرفته در بیرونی ترین زیرالیۀ اشغال شده ی آن ،  Ti22در اتم  -2

 اند. lو ......= n...=دارای عددهای کوانتومی .

 1و  3 – 6( 4                 0و  4 – 6( 3              1و  3 – 7 (2         0و  4 – 7 (1

 

 هستند؟ n=4( دارای عددهای کوانتومی As33چند الکترون در اتم آرسنیک ) -3

1) 2            2) 3            3 )4                4) 5 

 

 (91ریاضی جای دارد( ) 9کدام است؟ )کبالت در دورۀ چهارم و گروه  3CoClونی کاتیون در آرایش الکتر -4

1) 7d3Ar] 18[            2 )6d3Ar] 18[            3 )4p4 2s4Ar] 18[          4) 5p4 2s4Ar] 18[ 

 

کدام است و در بیرونی ترین  Eداتمی عنصر است ، هم دوره باشد ، عد 34عدداتمی آن برابر  Gبا عنصر  15از گروه  Eاگر عنصر  -5

 (90ریاضیزیرالیۀ الکترونی آن ، چند الکترون وجود دارد؟ )

1) 35 – 3             2 )33 – 3             3 )33 – 5               4) 35 – 5  

 

 l=1آن ........... الکترون دارای عددکوانتومی از دوره ی پنجم جدول تناوبی دارای ....... زیرالیۀ نیم پر و در  11اتم عنصر گروه  -6

 است.

  18 –( دو 4           16 –( دو 3            18 –( یک 2          16 –یک  (1

 

 در اتم کدام عنصر وجود دارد؟ n=4و  l=3الکترونی با عددهای کوانتومی  -7

 م( فلزقلیایی خاکی دورۀ شش4نجیب دوره ی ششم    ( گاز 3( فلز واسطۀ دوره ی چهارم    2     هالوژن دورۀ پنجم (1

 
 

و شمار الکترون های  Bدو برابر شمار الکترون های این زیرالیۀ در اتم عنصر  Aاتم عنصر  4sاگر شمار الکترون های زیرالیۀ  -8

راست به چپ ، کدام دو  به ترتیب از Bو  Aباشد،  bاتم آن برابر نصف شمار الکترون های این زیرالی در اتم عنصر  3dزیرالیۀ 

  (92ریاضی عنصر در دورۀ چهارم جدول تناوبی اند؟ )

1) Cr24 – Cu29          2 )Mn25 – Cu29          3) Cr24 – Zn30          4) Mn25 – Zn30  
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 (88ریاضی به ترتیب ، نیم پر و پر شده است؟ ) 3dدر چند اتم عنصرهای واسطه ی تناوب چهارم ، زیرالیۀ  -9

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

 

پر دارند ، به شمار عنصرهایی که آخرین زیرالیه ی  3dدر دوره ی چهارم جدول تناوبی ، نسبت شمار عنصرهایی که زیرالیه ی  -10

 آن ها پر است، کدام است؟

1) 4

5
                2 )5

4
             3) 3

5
             4 )5

3
 

 

باشد ، عدداتمی این عنصر و  14و تفاوت شمار نوترون های آن با شمار پروتون های آن برابر  106، برابر  Mاگر عددجرمی عنصر  - 11

 (87ریاضی کدامند؟ ) 2M+شمار الکترون های بیرونی ترین زیرالیۀ یون 

1) 48 – 8         2 )46 – 6           3 )46 – 8           4) 48 – 6  

 

و شمار الکترون های الیۀ ظرفیت اتم  Aباشد ، عدداتمی عنصر  9برابر  A75اگر تفاوت شمار الکترون ها و نوترون های اتم عنصر  -12

 (خارج 87ریاضی آن کدامند؟ )

1) 31-3       2) 31-5      3 )33-3         4 )33-5 

 

در کدام گروه و در کدام دورۀ  Aباشد ، عنصر  23، برابر  4A119+ر نوترون ها و الکترون ها در یون تک اتمی اگر تفاوت شما -13

 (خارج 88تجربی جدول تناوبی جای دارد؟ )

 پنجم  – 14 (4چهارم          – 16 (3پنجم            – 15 (2چهارم           – 14 (1

 

ختم می شود و هر یک از آن ها به ترتیب )از راست به چپ( چند الکترون  10d3ها به  آرایش الکترونی کدام جفت یون -14

 (85ریاضی دارند؟)

1) +2Cu29  2+وNi28
    27و  3Ga31 - 27+و  2Cu29+( 2                 26و  27 - 

3 )+Cu29  2+وZn30 - 28  2+( 4                 28وCu29  2+وNi28 - 28  26و 

به .............. مربوط است که یک ........... است و در گروه ............ در جدول تناوبی جای دارد.  ]2s4 8d3Ar] 18آرایش الکترونی  -15

 ( خارج 92ریاضی )

1 )Ni28 –  2+( 2           10 –عنصر واسطهCu -  3 –کاتیون فلز واسطه    

3 )Ni28 –  2+( 4          18 –عنصر واسطهCu -  9 -کاتیون فلز واسطه 

 وجود دارد؟ =olختم می شود. در این اتم چند الکترون با  8d3به  3X+آرایش الکترونی یون  -16

1) 8            2 )7             3 )6            4 )9 

 

در جدول تناوبی چند عنصر  Yو  Xختم شده است. بین اتم های  6p4به  2Y-و یون  10d3به  2X+آرایش الکترونی یون  -17

 وجود دارد؟

1) 4              2 )3               3 )6                 4 )5 
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 است؟ =2lختم شده است. این اتم دارای چند الکترون با  2s6 5f4آرایش الکترونی اتم عنصری به  -18

1 )20          2 )10           3 )5            4 )15 

 

 کدام تناوب و گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟ دارد. این عنصر به l=2الکترون با  17دارای عنصری  -19

1 )4 – 17        2 )4 – 9        3 )5 – 7       4 )5 – 9 

 

 ود دارد. بر این اساس می توان گفت:وج =2lسه الکترون با  3X52+کاتیون در  -20

 است. l=0الکترون با  8دارای  Xعنصر ( 1

 نوترون است. 28( این کاتیون دارای 2

 قرار دارد. 11در گروه  X( عنصر 3

 ، سه الکترون وجود دارد.3X+( در بیرونی ترین الیۀ کاتوین 4

 

 توجه به آرایش الکترونی الیه ی ظرفیت یون های تک اتمی گازی: با  -21
6p2 2s2: +3C  ،6p3 2s3: -2B  6وp32s3: +3A خارج(88، کدام مطلب درست است؟ )تجربی 

1 )A .یک عنصر واسطه است 

2 )C  است. 15عنصری اصلی با عدداتمی 

 وجود دارد.الکترون ناپیوندی  یک جفت 2BOترکیبی با فرمول در ساختار ( 3

4 )A  وC .عنصرهای متعلق به یک گروه جدول تناوبی اند 

تعداد الکترون  Bاست و در اتم  4sسه برابر الکترون های موجود در زیرالیۀ  4pود در زیرالیه تعداد الکترون های موج Aاتم در  -22

درست است؟  Bو  Aاست. کدام مطلب در مورد  5sپنج برابر تعداد الکترون های موجود در زیرالیه  4dهای موجود در زیرالیه 

 )ویژگی های ذکر شده مربوط به آخرین زیرالیه ها است.( 

 است. 24و  33به ترتیب برابر  Bو  Aعدداتمی عناصر ( 1

 از عناصر اصلی دوره پنجم جدول تناوبی است. Bیک گاز نجیب بوده و عنصر  A( عنصر 2

 است. l=0الکترون با عددکوانتومی  10قطعًا دارای  Bعنصر ( 3

 باشد. Y30و  X24می تواند هم گروه یکی از عناصر  Bعنصر ( 4
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 :یون تک اتمی

تک اتمی  Cl-و  Na+تشکیل شده است؛ برای مثال یون های  تنها از یک اتمیون تک اتمی ، کاتیون یا آنیونی است که        

 هستند.

N3یون تک اتمی است ولی  3N- توجه:       
 یون تک اتمی نیست. -

ت دادن یا گرفتن یک یا چند الکترون ، یون هایی با از عنصرهای گروه های اصلی جدول تناوبی با ازدس بسیاری       

 تشکیل می دهند. آرایش گاز نجیب

با از  2( و فلزهای گروه 1با از دست دادن یک الکترون )تشکیل کاتیون + 1هر یک از فلزهای گروه  به عنوان مثال:        

 دست می یابند. (دورۀ قبل از خود) ( به آرایش گازنجیب قبل از خود2دست دادن دو الکترون )تشکیل کاتیون +

یک روش کلی و سریع تر برای اینکه ببینیم آیا یون مورد نظر به آرایش گاز نجیب رسیده است یا نه ، توجه به تعداد        

الکترون هاست ؛ به طوری که اگر تعداد الکترون های یون مورد نظر برابر عدداتمی یکی از گازهای نجیب باشد، می گوییم 

 که این یون به آرایش گاز نجیب رسیده است.

 شامل: کاتیون فلزات در گروه های اصلی       

 به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسند. ←( 1کاتیون فلزهای قلیایی )+ ⟸ 1گروه ⦿

یب قبل از خود به آرایش گاز نج ← یون پایدار نمی سازد( Be)البته بریلیم ( 2کاتیون فلزهای قلیایی خاکی )+ ⟸ 2گروه ⦿

 می رسند.

 )قبل از خود(( به آرایش گاز نجیب 3Al27+فقط آلومینیم ) ← یون پایدار نمی سازد( B) البته بور  3Al+و  3Ga+  ⟸13گروه ⦿

 10d3Ar] 18: [+3Ga31 ← می رسد.

 که شامل: فلزات در گروه های واسطه       

+2Cd48,  +2Zn30,  +Ag47,  +3Sc21 

 نرسیده اند.به آرایش گاز نجیب  2Cd48,  +2Zn30,  +Ag47+هستند. دقت کنید از یون های باال  دارای یک نوع یون

 )به آرایش هلیم آرایش دوتایی می گوییم!(، گاز نجیب است ولی هشتایی نیست. 2) : 2s1He(آرایش        

 ایی نیستند.به گاز نجیب رسیده اند ولی هشت H1,  +3B5,  +2Be4,  +Li3- مثالً :         

 2با گرفتن  16نافلزهای گروه  هریک از(، 3-الکترون )تشکیل آنیون  3با گرفتن  15نافلزهای گروه  هریک از       

( به آرایش گاز 1-با گرفتن یک الکترون )تشکیل آنیون  17نافلزهای گروه ( و هر یک از 2-الکترون )تشکیل آنیون 

 د.می رسن )همدورۀ خود(نجیب بعد از خود 

 درست نیست. Mg++یا  Mg+2نوشتن یک یون مانند یون منیزیم به صورت های  توجه:       
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 :نوع دیگر پایداری
  نمی رسند. نجیب گاز آرایش به ،کاتیون تشکیل با واسطه فلزهای اغلب که دهد می نشان ها بررسی        

 .رسند می نجیب گاز ارپاید آرایش با تشکیل کاتیون، به اصلی فلزهای اغلب که حالی در

 داشته باشند. برخی از عنصرها می توانند یون هایی با بارهای متفاوت       

 تشکیل می دهند. 3و + 2و کروم یون های + 2و + 1، مس یون های + 3و + 2آهن یون های + مثال:

 ی دهیم:پرانتز نشان م در داخلعدد رومی برای نامگذاری این یون ها، بار این یون ها را با 

 :(Cu29)یون های مس*
+Cu ( یون مس :I ) 

+2Cu ( یون مس :II ) 

 :(Cr24)یون های کروم*
+2Cr ( یون کرم :II ) 

+3Cr ( یون کروم :III 

 :(Mn25)یون های منگنز*
+2Mn ( یون منگنز :II ) 

+3Mn ( یون منگنز :III) 

 : (Fe26)یون های آهن *

+2Fe ( یون آهن :II ) 

+3Fe ( یون آهن :III ) 

 :(Co27)یون های کبالت
+2Co ( یون کبالت :II) 

+3Co ( یون کبالت :III) 

 :(Ni28)یون های نیکل
+2Ni ( یون نیکل :II ) 

+3Ni ( یون نیکل :III) 

( دورۀ قبل از خود، به آرایش گاز نجیب قبل از خود ) 3با تشکیل یون + Ac89La , 57Y , 39Sc , 21عناصر واسطه ی        

 می رسند.

 هرگز عدد رومی به کار نمی بریم.تشکیل می دهند،  تنها یک نوع کاتیونبرای نشان دادن بار یون عنصرهایی که        

 ( غلط می باشد.III( غلط است یا یون اسکاندیم به صورت یون اسکاندیم)IIیون منیزیم به صورت یون منیزیم ) مثال:

 :(Ti22)های تیتانیوم یون
+2Ti (یون تیتانیوم :II ) 

+4Ti (یون تیتانیوم :IV) 

 :(V23)یون های وانادیوم*
+2V (یون وانادیوم :II  ) 

+3V (یون وانادیوم :III) 

+5V (یون وانادیم :V  ) 

 :(Sn50)یون های قلع
+2Sn ( یون قلع :II ) 

+4Sn ( یون قلع :IV) 

  :(Pb82یون های سرب)
+2Pb یون : ( سربII) 

+4Pb ( یون سرب :IV) 
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 :یون های چند اتمی

 )آنیون یا کاتیون( تشکیل شده از دو یا چند اتم یکسان یا متفاوت.یون چنداتمی : یون        

N3
 : فقط از اتم یک نوع عنصر تشکیل شده ولی چون تعداد اتم ها بیش از یک است، پس یون چنداتمی است. -

 یک واحد مستقل دارند و در واکنش ها به صورت با یکدیگر پیوند کوواالنسیدر ساختار یون های چنداتمی، اتم ها        

 عمل می کنند.

 متعلق است. به کل مجموعهبه اتم خاصی تعلق ندارد بلکه  بار یون های چنداتمی        

CO3در آنیونی مانند  مثال:   
 به کل مجموعه متعلق است.به اتم خاصی تعلق ندارد بلکه  -2، بار  -2

 به خاطر بسپارید یون های ستاره دار را حتماً ← یون های چنداتمی شامل:

NO3*نیترات : 
- 

NO2نیتریت : 
-  

N3آزید : 
- 

SO4*سولفات : 
2- 

SO3سولفیت: 
2- 

 ClO-هیپوکلریت: 

ClO2کلریت: 
-   

ClO3کلرات : 
- 

ClO4پرکلرات : 
- 

 BrO-هیپوبرمیت: 

BrO2برمیت: 
- 

BrO3برمات: 
- 

BrO4پربرمات: 
- 

 IO-هیپویدیت: 

IO2یدیت: 
- 

IO3یدات: 
- 

IO4پریدات: 
- 

MnO4پرمنگنات: 
- 

MnO4منگنات: 
2- 

CrO4کرومات: 
2- 

Cr2O7دی کرومات: 
2- 

CO3کربنات: *
2- 

PO4فسفات: *
3- 

O2پراکسید: 
2- 

O2سوپراکسید: 
- 

O3اوزونید: 
- 

 OH-هیدروکسید: *

 CN-سیانید: 

C2کاربید)استیلید( : 
2- 

C2O4اگزاالت: 
2- 

NH4آمونیوم: *
+ 

Hg2( : Iجیوه)
 )یون تک اتمی( 2Hg+( : I/ جیوه) +2
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اسیدی به آنیون، یک بار منفی از یون حاصل  Hیا باالتر، به ازای افزایش هر  2-در آنیون های چنداتمی با بار  :1نکتۀ       

 مثال:کم می شود. 

HCO3هیدروژن کربنات )بی کربنات( : 
CO3کربنات :  ⟹ -

2-        

HPO4هیدروژن فسفات: 
PO4فسفات :  ⟹  -2

3-        

H2PO4دی هیدروژن فسفات: 
PO4فسفات :  ⟹  -

3-        

HC2O4هیدروژن اگزاالت : 
C2O4اگزاالت :  ⟹ -

2-        

 : 2نکته       

-COO-R 
اسیدی     H از دست دادن 
→             COOH -R 

 کسیالت                    کربوکسیلیک اسیدیون کربو

 مثال: 
-COO-H 

                             
→         COOH -H 

 متانوآت                       متانوییک اسید                                                                    

 )فرمات(                       )فرمیک اسید(                                                                    

-COO-3CH 
                             
→         COOH -3CH 

 اتانوآت                          اتانوییک اسید                                                                   

 )استات(                         )استیک اسید(                                                                  

-COO-2CH3CH 
                             
→         COOH -2CH3CH 

 ید           پروپانوآت                               پروپانوییک اس                                                            

-COO-5H6C 
                             
→         COOH -5H6C 

 بنزوآت                               بنزوییک اسید                                                               

HC2O4
- 

                             
→          4O2C2H 

 اگزالیک اسید          هیدروژن اگزاالت     

C2O4
2-  

                             
→           HC2O4

- 
 اگزاالت                     هیدروژن اگزاالت                                                                          

 

 

 

 

 

 :3نکته   

آلکیل آمونیوم                              
اسیدی     H گرفتن 
 آمین           →

 مثال: 
                  +                   

4NH-3CH 
                             
→          2NH3CH 

 متیل آمونیوم                      متیل آمین                                                                   
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 (80)تجربیدرست است؟  Bو  Aرۀ عنصرهای ختم شود، کدام مطلب دربا 6p3به   2B-و  3A+اگر آرایش یون های  -1

 است. 3فلزی واسطه از گروه  A( 2زیرالیه پرشده از الكترون وجود دارد.        B ،5(در اتم 1

3 )B  عدداتمی عنصر 4جای دارد.             14در دورۀ سوم و گروه )A  است. 23برابر 

 (82)ریاضی ه آرایش الكترونی الیۀ ظرفیت اتم آن ها، در یک گروه جدول دوره ای جای دارند؟کدام دو عنصر با توجه ب -2

1 ))5p4 2s4D(  ،)3p4 2s4B(          2 ))3p3 2s3) , C(4p3 2s3A(    

3 ))3p4 2s4) , B(3p3 2s3A(         4 ))5p2 2s2) , D(3p4 2s4C( 

كترون اشغال شده اند که از میان آن ها، ....... زیرالیه دوالكترونی و ......... زیرالیه شش از ال ( ......... زیرالیهFe26در اتم آهن ) -3

 (83)تجربیالكترونی اند.)اعداد را از راست به چپ بخوانید.( 

1 )6 ،4 ،2         2 )6 ،2 ،4            3 )7 ،4 ،3              4 )7 ،3 ،4 

ختم می شود، به ترتیب در کدام دوره و کدام گروه جدول دوره ای جای دارد و هستۀ آن  3p4 عنصری که آرایش الكترونی آن به -4

 (83)ریاضی دارای چند پروتون است؟

 33، 15( چهارم، 4         32، 13( چهارم، 3          23، 15( سوم، 2            22، 13( سوم، 1

 (84ربی)تج، ...... . Xبا توجه به شكل، می توان دریافت که  -5

 ( اتم نئون است.1

 است. F-( یون 2

 ( کاتیون فلزی از گروه دوم جدول دوره ای است.3

 ( کاتیون فلزی از دورۀ سوم جدول دوره ای است.4

 (84)ریاضیجای دارد؟  3pدر اتم کدام عنصر، تنها یكی از الكترون ها در زیرالیۀ  -6

1 )Ga31        2 )Sc21         3 )V23         4) Al13 

 (84)ریاضیدرست است؟  ] : 18B[1s4/10d3Arو  ] : 5p32s3Ne]10Aکدام مطلب دربارۀ اتم های  -7

1)A ( و 17اتم یک هالوژن )گروهB .اتم یک فلز قلیایی است 

2 )A ( و 17اتم یک هالوژن)گروهB .اتم یک عنصر واسطه است 

 رم جدول دوره ای تعلق دارد.به یک عنصر دورۀ چها Bبه یک عنصر گروه سوم و اتم  A( اتم 3

 با از دست دادن یک الكترون به آرایش الكترونی گاز نجیب می رسند. Bبا گرفتن یک الكترون و اتم  A( اتم 4

از دسته عنصرهای ........ است که زیرالیۀ ......... اتم آن ها در حال پرشدن است و آرایش الكترونی الیۀ  (،Cr24م )کرو -8

 (85تجربی)صورت ........ است.   اتم آن بهظرفیت 

 d3 – 1s45d3 –( واسطه s4 – 1s45d3          4 –( واسطه p4 – 3p42s4        3 –( اصلی p4 – 4p42s4         2 –( اصلی 1

 (85ریاضی شیمیایی کدام عنصر نزدیک تر است؟ ) ، به خواص M15شیمیایی عنصر خواص  -9

1) Mn25        2 )Rb37         3 )As33           4 )Br35 



 

 
 

 مهندس شهاب 

 مهندس شهاب دانش  کیهان زادگاه الفبای هستی فصل اول :
هم

 د
ی

یم
ش

 46 

( ........... الیه و ............ زیرالیه از الكترون اشغال شده است که از میان آن ها ، ............. زیرالیه ، هر یک Ge32اتم ژرمانیم ) -10

 (85)ریاضی دارای دوالكترون و .......... زیرالیه هریک دارای شش الكترون است.

 سه –پنج  –هشت  –( چهار 2       دو               –شش  –ده  –پنج  (1

 سه –شش  –ده  –( پنج 4دو               –پنج  –هشت  –( چهار 3

ختم می شود و هر یک از آن ها به ترتیب )از راست به چپ( چند الكترون  10d3آرایش الكترونی کدام جفت یون ها به  -11

 (خارج 85ریاضی دارند؟)

1) +2Cu29  2+وNi28 - 27  2+( 2                 26وCu29  3+وGa31 - 27  27و    
3 )+Cu29  2+وZn30 - 28  2+( 4                 28وCu29  2+وNi28 - 28  26و 

( lباشد، کدام عددها را می توان به عددکوانتومی ) 4( یک الیه )سطح انرژی( الكترونی اتم برابر با nاگر عددکوانتومی اصلی) -12

 خارج(85)ریاضیرون های آن الیه نسبت داد و حداکثر گنجایش آن الیه چند الكترون است؟ )عددها را از راست به چپ بخوانید.( الكت

1 )0 ،1 ،2 ،3 – 18    2 )0 ،1 ،2 ،3 – 32       3 )1 ،2 ،3 ،4 – 32         4 )1 ،2 ،3 – 18  

غال شده است و الكترون های جای گرفته در بیرونی ترین زیرالیۀ اشغال شده ی آن ، ........... زیرالیه از الكترون اش Ti22تم در ا -13

 (87)ریاضی اند. lو ......= n، دارای عددهای کوانتومی ....=

 1و  3 – 6( 4                 0و  4 – 6( 3              1و  3 – 7 (2         0و  4 – 7 (1

باشد ، عدداتمی این عنصر و  14و تفاوت شمار نوترون های آن با شمار پروتون های آن برابر  106، برابر  Mاگر عددجرمی عنصر  -14

 (87ریاضی کدامند؟ ) 2M+شمار الكترون های بیرونی ترین زیرالیۀ یون 

1) 48 – 8         2 )46 – 6           3 )46 – 8           4) 48 – 6  

و شمار الكترون های الیۀ ظرفیت اتم  Aباشد ، عدداتمی عنصر  9برابر  A75 نصرون های اتم عاگر تفاوت شمار الكترون ها و نوتر -15

 (خارج 87ریاضی آن کدامند؟ )

1) 31-3       2) 31-5      3 )33-3         4 )33-5 

می این عنصر، کدام است و در باشد، عددات 16برابر  g(+5X93( اگر تفاوت شمار الكترون ها با شمار نوترون ها در یون تک اتمی -16

 (88)تجربیکدام دوره جای دارد؟ 

 پنجم-43( 4پنجم          -41( 3ششم       -52( 2ششم    -51( 1

عنصرهایی که زیرالیۀ ........... آن ها در حال اشغال و پرشدن است، جزء عنصرهای .......... محسوب می شوند و این عنصرها در  -17

 (88)تجربیجای دارند و بیش تر آن ها عنصرهای ........... اند. گروه های ........ 

1 )d –  2فلزی            – 13تا  3 –واسطه )d –  فلزی – 12تا  3 –واسطه 

3 )p –  4نافلزی              – 8تا  1 –اصلی )p –  نافلزی – 18تا  12 –اصلی 

 (88ریاضی ترتیب ، نیم پر و پر شده است؟ ) به 3d زیرالیۀدر چند اتم عنصرهای واسطه ی تناوب چهارم ،  -18

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

 (88)ریاضی هستند؟ n=4کوانتومی  عدددارای ( As33چند الكترون در اتم آرسنیک ) -19

1) 2            2) 3            3 )4                4) 5 
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در کدام گروه و در کدام دورۀ  Aباشد ، عنصر  23، برابر  4A119+اگر تفاوت شمار نوترون ها و الكترون ها در یون تک اتمی  -20

 (خارج 88تجربی جدول تناوبی جای دارد؟ )

 پنجم  – 14 (4چهارم          – 16 (3پنجم            – 15 (2چهارم           – 14 (1

، کدام مطلب 6p32s3:  +3Aو  6p22s2:  +3C  ،6p32s3:  -2Bبه آرایش الكترونی الیۀ ظرفیت یون های تک اتمی گازی:  با توجه -21

 خارج(88)تجربیدرست است؟ 

1)A      .2              یک عنصر واسطه است )C  است. 15عنصری اصلی با عدداتمی 

 عنصرهای متعلق به یک گروه جدول دوره ای هستند. Cو  A( 4دارد.        n+l=3دو الكترون با  B( اتم 3

 (89)ریاضیآرایش الكترونی کدام گونۀ شیمیایی با آرایش الكترونی هریک از سه گونۀ دیگر تفاوت دارد؟  -22

1 )+Cu29          2 )+2Ni28        3 )+2Zn30       4 )+3Ga31  

. جدول دوره ای جای دارد و آرایش الكترونی ظرفیت آن ، ........... است. ( ........ مایع است و در گروه ........Br35)برم  -23

 خارج(89)تجربی

                                                                                           3p42s4 – 17 –( فلزی 3p3 2s3                2 – 14 –( فلزی 1

 5p42s4 – 17 –( نافلزی 5p32s3              4 – 14 –( نافلزی 3

 خارج(89)ریاضیکدام سه عنصر در یک گروه جدول دوره ای جای دارند و همگی فلزند؟  -24

1 )Ga31P , 15Sb , 51        2 )Si14Ge , 32K , 19       3 )Cu29Ag , 47Rb , 37      4 )Sr38Mg , 12Ca , 20   

برابر ........ است و در دورۀ  Mباشد، عدداتمی عنصر  12وت شمار نوترون ها و الكترون ها برابر تفا ،3M75+اگر در یون تک اتمی  -25

 خارج(89)ریاضی......... و گروه ......... جدول دوره ای جای دارد. 

 14-پنجم-35( 4        15-پنجم-35( 3        14-چهارم-33( 2      15-چهارم-33( 1

یش الكترونی اتم عنصرهابا موقعیت آن ها در جدول دوره ای، آرایش الكترونی الیۀ ظرفیت عنصری که با توجه به ارتباط آرا -26

 (90)تجربیو در دورۀ چهارم جای دارد، کدام است؟  است Sb51هم گروه 

1 )5p42s4         2 )3p42s4       3 )3p52s5          4 )5p52s5 

در کدام دوره و کدام گروه جدول  Mباشد، عنصر  45برابر  2M207+ا در یون تک اتمی اگر تفاوت شمار الكترون ها و نوترون ه -27

 (90)تجربیدوره ای جای دارد؟ 

   16 –( ششم 4         15 –( پنجم 3       14 –( ششم 2           13 –( پنجم 1

 (90)ریاضی نصر، یک عنصر اصلی است؟با توجه به ارتباط عدداتمی عنصرها با موقعیت آن ها در جدول دوره ای، کدام ع -28

1 )A29        2)X28         3 )D31       4 )M39  

کدام است و در بیرونی ترین  Eهم دوره باشد ، عدداتمی عنصر  .است 34عدداتمی آن برابر  Gبا عنصر  15از گروه  Eاگر عنصر  -29

 (90ریاضیزیرالیۀ الكترونی آن ، چند الكترون وجود دارد؟ )

1) 35 – 3             2 )33 – 3             3 )33 – 5               4) 35 – 5  

 (      خارج 90ریاضیعدداتمی عنصر اصلی هم دورۀ بعد از آن کدام است؟ ) است، 20با توجه به اینكه عدداتمی کلسیم برابر  -30

1) 28                    2) 30                3 )31                   4 )32 
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است؟  نادرستبا توجه به شكل های رو به رو که آرایش الكترونی چند گونۀ شیمیایی تک اتمی را نشان می دهد، کدام بیان  -31

 خارج(90)ریاضی

1 )A  جدول دوره ای جای دارد. 16، اتم خنثای عنصری است که در گروه 

2 )B  است.، کاتیون متعلق به عنصری از دورۀ سوم جدول دوره ای 

3 )C .آنیون متعلق به عنصری از دورۀ سوم جدول دوره ای است ، 

4 )D .اتم خنثای عنصری است که در دورۀ دوم جدول دوره ای جای دارد ، 
 

 (91)تجربیاست؟  نادرست M34کدام بیان دربارۀ عنصر  -32

 دارد. l=2كترون با عددکوانتومی ال 10( اتم آن 2جای دارد.                     16( عنصری اصلی است و در گروه 1

 .است 2p42s4( آرایش الكترونی الیۀ ظرفیت اتم آن 4در یک دورۀ جدول دوره ای جای دارد.         X19( با عنصر 3
 

این باشد، آخرین زیالیۀ اشغال شدۀ اتم آن دارای ......... الكترون است و  l=1ن با عددکوانتومی الكترو 17اگر اتم عنصری دارای  -33

  خارج(91)تجربیعنصر در دورۀ .......... و گروه .......... جدول دوره ای جای دارد. )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید(   

  17 –چهارم  – 7( 4          14 –پنجم  – 7( 3         14 –پنجم  – 5( 2       17 –چهارم  – 5( 1

 خارج(91)تجربییک اتم خنثی، هم به یک کاتیون و هم به یک آنیون پایدار نسبت داد؟  کدام آرایش الكترونی را می توان هم به -34

1 )6p22s22s1         2 )3p22s22s1           3 )2s36p22s22s1          4 )10d36p32s36p22s22s1 

 خارج(91ریاضی )یان شده است؟ است اما شمارۀ دوره و گروه آن در جدول دوره ای درست ب نادرستآرایش الكترونی کدام اتم  -35

1 )1s45d3Ar]18Cr : [24 –  1( 2             6 –چهارمs510d4Kr]36Ag : [47 –  3 –پنجم    
3 )3p52s510d4Kr]36I : [53 –  4( 4       17 –پنجمp42s410d3Ar]18Ge : [32 –  16 –چهارم  

 (92ربی)تج کدام سه گونۀ شیمیایی، آرایش الكترونی یكسانی دارند؟ -36

1 )-I53Xe , 54,  +Cs55        2 )-2S16,  -P15,  -4Si14          3 )+Na11,  +K19,  +Rb37      4 )+Cu29,  +2Ni28,  +3Co27 
 (92)ریاضی در اتم کدام عنصر وجود دارد؟ n=4و  l=3الكترونی با عددهای کوانتومی  -37

 م( فلزقلیایی خاکی دورۀ شش4( گاز نجیب دوره ی ششم    3م    ( فلز واسطۀ دوره ی چهار2     هالوژن دورۀ پنجم (1

و شمار الكترون های  Bدو برابر شمار الكترون های این زیرالیۀ در اتم عنصر  Aاتم عنصر  4sاگر شمار الكترون های زیرالیۀ  -38

به ترتیب از راست به چپ ، کدام دو عنصر  Bو  Aباشد،  bاتم آن برابر نصف شمار الكترون های این زیرالی در اتم عنصر  3dزیرالیۀ 

  (92ریاضی در دورۀ چهارم جدول تناوبی اند؟ )

1) Cr24 – Cu29          2 )Mn25 – Cu29          3) Cr24 – Zn30          4) Mn25 – Zn30  

 l=1، چند الكترون با عددکوانتومی جدول دوره ای جای دارد، به ترتیب از راست به چپ 17عنصری که در دورۀ چهارم و گروه  -39
 خارج(92)تجربیدارد و چند الكترون در آخرین زیرالیۀ اشغال شدۀ آن جای دارد؟ 

1 )15 ،3         2 )15 ،5       3 )17 ،3         4 )17 ،5  

وه ............ در جدول تناوبی جای به .............. مربوط است که یک ........... است و در گر ]2s4 8d3Ar] 18آرایش الكترونی  -40

 ( خارج 92ریاضی دارد. )
1 )Ni28 –  2+( 2           10 –عنصر واسطهCu -  3 –کاتیون فلز واسطه    

3 )Ni28 –  2+( 4          18 –عنصر واسطهCu -  9 –کاتیون فلز واسطه 
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 (93)ریاضیاتم آن، ......... است. خرین زیرالیۀ اشغال شدۀ با عنصر ......... در جدول دوره ای هم گروه است و آ A52 عنصر -41

1 )X34,  4p4           2 )Y32,  2p4            3 )X34,  4p5          4 )Y32,  2p5  

 (خارج 93تجربی هم گروه است؟ ) (Ni28)کدام عنصر در جدول تناوبی با نیكل  -42

1) Mo42            2 )Pd46          3) dC48         4) Ba56 

، کدام دو عنصر به ترتیب در یک دوره و کدام دو عنصر در یک گروه جدول تنابی  D36و  A13  ،X19  ،Y31در میان چهار عنصر  -43

 ( خارج 93ریاضی جای دارند؟ )

1) A  وD – Y  وD         2) A  وX – Y  وD        3) X  وY – A  وD         4 )X  وD – A  وY  

 l=1از دوره ی پنجم جدول تناوبی دارای ....... زیرالیۀ نیم پر و در آن ........... الكترون دارای عددکوانتومی  11اتم عنصر گروه  -44

 خارج(93)ریاضی است.

  18 –( دو 4           16 –( دو 3            18 –( یک 2          16 –یک  (1

 در اتم آن برابر است، در کدام گروه جدول دوره ای جای دارد؟  4sبا  3dن های زیرالیۀ عنصر واسطه ای که شمار الكترو -45

 خارج(94)ریاضی                                                                                                                           6( 4          4( 3        3( 2          12( 1

+Zn2آرایش الكترونی کاتیون  -46
30
، به ترتیب از راست به چپ با آرایش الكترونی کدام گونه یكسان بوده و شمار نوترون های آن  65

 خارج(94)ریاضیبا کدام گونه برابر است؟ 

1 )+2Ge32  ،Co2+
27

60       2 )+2Ge32  ،Co+
29
64             3 )+3Ga31 ، Co2+

27

60            4 )+3Ga31  ،Co+
29
64              

در کدام گروه جدول دوره ای جای دارد و  Aجدول دوره ای هم دوره باشد، عنصر  15از گروه  Xعنصر  با A32اگر عنصر  -47

 (95)تجربیکدام است؟  Xعدداتمی عنصر 

 33( چهاردهم ، 4              31( چهاردهم ، 3            33( سیزدهم ، 2         31( سیزدهم ، 1

و در اتم کدام عنصر، شمار  برابر 3pو  3dدر اتم کدام عنصر)به ترتیب از راست به چپ(، شمار الكترون های زیرالیه های  -48

 خارج(95)ریاضیبرابر است؟  4sبا شمار الكترون های زیرالیۀ  3dالكترون های زیرالیۀ 

1 )Fe26  وiT22          2 )Fe26  وCr24           3 )Cr24  وMn25            4 )Cr24  وTi22 
پر دارند ، به شمار عنصرهایی که آخرین زیرالیه ی  3dدر دوره ی چهارم جدول تناوبی ، نسبت شمار عنصرهایی که زیرالیه ی  -49

  آن ها پر است، کدام است؟

1) 4

5
                2 )5

4
             3) 3

5
             4 )5

3
 

 وجود دارد؟ =0lختم می شود. در این اتم چند الكترون با  8d3به  3X+آرایش الكترونی یون  -50

1) 8            2 )7             3 )6            4 )9 

در جدول تناوبی چند عنصر  Yو  Xهای است. بین اتم ختم شده  6p4به  2Y-و یون  10d3به  2X+آرایش الكترونی یون  -51

 وجود دارد؟

1) 4              2 )3               3 )6                 4 )5 

 

 


	فصل اول تیزهوشان.pdf (p.1-80)

