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فصل اول :کیهان زادگاه الفبای هستی
از گذشته های دور تا کنون  ،آسمان پر از ستاره ی شبانگاهی  ،ذهن کنجکاو انسان های هوشمند را مجذوب خویش
ساخته است .چنین انسان هایی با نگاه به آسمان در پی کشف اسرار آن بوده اند.
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.
زمین دربرابر عظمت آفرینش همانند آزمایشگاهی بسیار کوچک است که دانشمندان با آزمایش های گوناگون در آن ،
درتالش برای یافتن پاسخ پرسش های خود هستند.
شیمی دان ها با مطالعۀ خواص و رفتار ماده ،همچنین بر هم کنش نور با ماده سهم بسزایی در شناخت جهان هستی
داشته اند(.پاسخ بسیاری از پرسش ها را یافته اند).
پاسخ به این پرسش که «هستی چگونه به وجود آمده است؟»،که پرسشی بسیار بزرگ و بنیادی است ،در قلمرو علم
تجربی نمی گنجد و آدمی در پرتو آموزه های وحیانی می تواند به پاسخی جامع دست یابد.
در قلمرو علم تجربی می توان برای رسیدن به پاسخ «جهان کنونی چگونه شکل گرفته است» و «پدیده های طبیعی
چرا و چگونه رخ می دهند» تالش کرد.
شواهد تاریخی که از سنگ نبشته ها و نقاشی های دیوار غارها به دست آمده است  ،نشان می دهد که انسان اولیه با
نگاه به آ سمان و مشاهده ی ستارگان  ،در پی فهم نظم و قانونمندی در آسمان بوده است.
تالش دانشمندان برای شناخت کیهان همچنان ادامه دارد .نمونه ای از آن  ،سفر طوالنی و تاریخی دو فضاپیما به نام
وویجر  1و  2است که در سال  1977میالدی (یعنی سال  1356خورشیدی) برای شناخت بیشتر سامانۀ خورشیدی (منظومه
ی شمسی) صورت گرفت.
آخرین تصویری که وویجر  1پیش از خروج از سامانۀ خورشیدی(منظومه ی شمسی) از کره ی زمین گرفت ،از فاصلۀ
تقریبی  7میلیارد کیلومتری بود(.شکل زیر)
دو فضاپیمای وویجر 1و 2مأموریت داشتند با گذر از کنار سیاره های
مشتری ،زحل ،اورانوس و نپتون ،شناسنامۀ فیزیكی و شیمیایی آنها را تهیه
کنند و بفرستند .این شناسنامه ها می تواند حاوی اطالعاتی مانند نوع
عنصرهای سازنده ،ترکیب های شیمیایی در اتمسفر آنها و ترکیب درصد
این مواد باشد.
مطالعه ی کیهان به ویژه سامانه ی خورشیدی  ،برای پاسخ به چگونگی پیدایش عنصرها  ،کمک شایانی می کند.

شیمی دهم

یکی از پرسش های مهمی که شیمی دان ها در پی پاسخ آن هستند  ،چگونگی پیدایش عنصرها است.
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با بررسی نوع و مقدار عنصرهای سازنده ی برخی سیاره های سامانه ی خورشیدی و مقایسه ی آن با عنصرهای
سازنده ی خورشید  ،می توان به درک بهتری از چگونگی تشکیل عنصرها دست یافت.

عنصرهای سازندۀ سیاره های مشتری و زمین:
 فراوان ترین عنصر در هر سیاره

در مشتری  :هیدروژن ()H
در زمین  :آهن ()Fe

 عنصرهای مشترک در دو سیاره  :اکسیژن ( )Oو گوگرد ()S
 در سیاره مشتری عنصر فلزی وجود ندارد.
 سیاره ی مشتری بیش تر از جنس گاز است نه سنگ ؛ زیرا
عنصرهای سازندۀ آن نافلزهایی هستند که گازند یا به آسانی
به گاز تبدیل می شوند.
 در زمین به غیر از عناصر نشان داده شده در شكل عناصری
همچون طال  ،نقره  ،مس و  ...همچنین نافلزهایی مانند کربن ،
فسفر  ،ید و  ...نیز یافت می شوند.
 گوگرد( )Sرتبۀ ششم فراوانی در هر دو سیاره را دارد.
 درصد فراوانی  Oو  Sدر زمین بیشتر از مشتری است.
 درصد فراوانی همۀ عنصرها در زمین کمتر از  %50است.
 در سیارۀ مشتری  ،فقط درصد فراوانی هیدروژن( )Hبیشتر از  %50است.
 هم در مشتری و هم در زمین درصد فراوانی اکسیژن ( )Oبیشتر از گوگرد( )Sاست.
ترتیب فراوانی عنصرها در زمین (سومین سیاره) :
آهن ( > )Feاکسیژن ( > )Oسیلیسیم ( > )Siمنیزیم ( > )Mgنیكل ( > )Niگوگرد ( > )Sکلسیم ( > )Caآلومینیم ()Al
فلز

نافلز

شبه فلز

فلز

فلز

نافلز

فلز

فلز

ترتیب فراوانی عنصرها در مشتری (پنجمین سیاره) :
هیدروژن ( > )Hهلیم ( > )Heکربن ( > )Cاکسیژن ( > )Oنیتروژن ( > )Nگوگرد ( > )Sآرگون ( > )Arنئون ()Ne

شیمی دهم

نافلز

نافلز

نافلز

نافلز

نافلز

نافلز

نافلز

نافلز
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نکات بسیار مهم جدول تناوبی

در جدول تناوبی(دوره ای) ،عنصرها به ترتیب افزایش عدداتمی ( )Zدر کنار یکدیگر قرار می گیرند؛ به طوری که با
پیمایش هر دوره از چپ به راست  ،یک واحد به عدداتمی عنصر بعدی افزوده می شود.
H

2He
10Ne

F

O

N

C

B

Be

Li

18Ar

Cl

S

P

Si

Al

Mg

Na

Ca

K

Sr

Rb

71

56Ba

Cs

103

86Ra

Fr

36Kr

Br

Se

As

Ge

Ga

30Zn

29Cu

Ni

54Xe

I

Te

Sb

Sn

In

48Cd

47Ag

Pd

86Rn

At

Po

Bi

Pb

Tl

80Hg

Au

Pt

Co

Mn

Fe

24Cr

Ti

V

42Mo

118Og

70

النتانیدها

102

اکتینیدها

21Sc

57La
89Ac

92U

ن کات :
 18گروه:

اصلی ( 8 : )Aتا ← 1و 13 – 2تا 18
فرعی یا واسطه ( 10 : )Bتا ←  3تا 12
16
17
18
VIA VIIA VIIIA

گروه های اصلی

گروه های فرعی
(واسطه)

12

11

IIB

IB

10

9
VIIIB

15
VA
8

13
14
IIIA IVA
7

6

VIB VIIB

2
IIA

1
IA

5

4

VB

3

IIIB IVB

 7دوره (تناوب)(ردیف) :
تناوب اول  :شامل  2عنصر
تناوب چهارم و پنجم  :هرکدام شامل  18عنصر
تناوب ششم  :شامل  32عنصر (  18عنصر  14 +النتانید)
تناوب هفتم  :شامل  32عنصر (18عنصر  14 +اکتنید)

پیش نیاز

تناوب دوم و سوم  :هرکدام شامل  8عنصر
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 در گروه های اصلی  :عنصرهای سرگروه  ،تناوب دومی اند( .به جز گروه  1و گروه )18
 واسطه ها از تناوب چهارم وارد می شوند( .با عنصر اسکاندیم) (عدداتمی )21
 النتانیدها ( 14عنصر) ← تناوب  ، 6گروه 3
 اکتنیدها ( 14عنصر) ← تناوب  ، 7گروه 3


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



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



طوالنی ترین گروه ← گروه ( 3شامل  32عنصر)



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

فلز  ،نافلز و شبه فلز:
از  118عنصر شناخته شده  ،تنها  92عنصر در طبیعت یافت می شود؛ این بدان معنا است که  26عنصر دیگر
ساختگی(مصنوعی) است.
عنصرها را براساس رفتار آن ها به  3دستۀ فلز  ،نافلز و شبه فلز تقسیم بندی می کنند.
فراوانی عنصرها در جدول تناوبی:

فلز > نافلز > شبه فلز

شبه فلزها  8 :شبه فلز داریم :

17

16

15

14

13
B

As
Te
At

Po

Sb

2

Si

3

Ge

4
5
6

در گروه های  13و  ، 17یک شبه فلز

در تناوب  2و  : 3هر کدام یک شبه فلز

در گروه های  15 ، 14و  16دو شبه فلز

در تناوب های  5 ، 4و  : 6هر کدام دو شبه فلز

حالت فیزیکی همۀ شبه فلزها در فشار  1atmو دمای اتاق به صورت جامد است.

پیش نیاز

نکته ی مهم :
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نافلزها  17 :نافلز داریم:

هیدروژن H

حالت فیزیکی نافلزها در فشار  1atmو دمای اتاق :

کربن ( Cاز گروه )14

 برم  ← Br2مایع

نیتروژن  Nو فسفر ( Pاز گروه )15



اکسیژن  ، Oگوگرد  Sو سلنیم ( Seاز گروه )16
هالوژن ها به جز استاتین ()F ، Cl ، Br ، I
گازهای نجیب ()He ، Ne ، Ar ، Kr ، Xe ، Rn

کربن  ، Cفسفر  ،Pگوگرد  ، Sسلنیم  ، Seید  ← I2جامد

 سایر نافلزها در این شرایط به صورت گاز هستند.
تنها نافلز مایع = برم Br2
بیشتر نافلزها در فشار  1atmو دمای اتاق = گازی

فلزها :

بیش از  80درصد عنصرها فلزند :

فلزهای قلیایی (گروه)1

حالت فیزیکی فلزها در فشار  1atmو دمای اتاق :

فلزهای قلیایی خاکی (گروه)2

 همۀ فلزها جامد به جز جیوه ()Hg

فلزهای واسطه(گروه 3تا )12

 جیوه  : Hgتنها فلز مایع

آلومینیوم  ، Alگالیم  ، Gaایندیم  Inو تالیم ( Tlاز گروه )13
قلع  ، Snسرب ( Pbاز گروه)14
بیسموت ( Biاز گروه )15
در گروه های  14و  15هر سه نوع فلز  ،نافلز و شبه فلز وجود دارند.

گروه  ، 17تنها گروه جدول است که شامل هر سه حالت گاز (فلوئور و کلر) ،مایع (برم) و جامد(ید و استاتین) می باشد.
فراوانی عنصرها در جدول تناوبی :
شبه فلزها < نافلزها < فلزهای گروه های اصلی < فلزهای واسطۀ داخلی (دستۀ  < )fفلزهای واسطۀ خارجی (دستۀ)d

تعداد عنصرها بین دو عنصر:
 -1اختالف عدداتمی = تعداد عناصر بین دوعنصر در جدول
نکته مهم :

پیش نیاز
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تست 62X : 1متعلق به کدام گروه است؟
3 )1

15 )2

7 )4

14 )3

تست(2تجربی  93خارج)  :کدام عنصر در جدول تناوبی با نیکل ( )28Niهم گروه است؟
)1

42Mo

)2

46Pd

)3

)4

48Cd

56Ba

تست(3ریاضی  93خارج)  :در میان عنصر  31Y ، 19X ، 13Aو  ، 36Dکدام دو عنصر به ترتیب در یک دوره و کدام دو عنصر در
یک گروه جدول تناوبی جای دارند؟
 A )1و  Y – Dو D

 A )2و  Y – Xو D

 X )3و  A – Yو D

 X )4و  A – Dو Y

تست(4ریاضی 90خارج)  :با توجه به اینکه عدداتمی کلسیم برابر  20است  ،عدداتمی عنصر اصلی هم دوره ی بعداز آن کدام
است؟
28 )1

30 )2

31 )3

32 )4

سایر نکات:
* منظور از  Zاُمین عنصر جدول تناوبی یا به عبارتی عنصر خانه ی  Zاُم ،همان عنصر با عدداتمی  Zاست( .برای مثال 24
اُمین عنصر جدول دوره ای یا به عبارتی عنصر خانه ی  24جدول ،همان عنصر با عدداتمی  24است).
* خواص شیمیایی و آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت عنصرهای هم گروه ،مشابه است.
* تعداد الیه های الکترونی عنصرهای هم دوره ،یکسان است(.عنصری که در دوره ی  nجدول دوره ای قرار دارد ،دارای n
الیه ی الکترونی است).
* عنصرهای واسطه ،از دوره چهارم و با عدداتمی  21شروع می شوند و عدداتمی آخرین عنصر واسطه  112می باشد.
*عنصرهای دوره ی چهارم بسیار مهم بوده و طراحان محترم عالقه ی زیادی به طرح تست از این دوره را دارند!
* عنصرهای دوره ی چهارم از عدداتمی  19شروع شده و به عدداتمی  36ختم می شوند.
* عنصرهای واسطه ی دوره ی چهارم از عدداتمی  21شروع شده و به عدداتمی  30ختم می شوند.
* در عنصرهای واسطه ی دوره ی چهارم ،زیرالیه ی  3dدر حال پرشدن است.
* در النتانیدها زیرالیه ی  4fو در اکتینیدها ،زیرالیه ی  5fدر حال پر شدن است.

پیش نیاز

*جمع بندی تعداد عنصرهای هر گروه:
گروه اول  7 :عنصر
گروه دوم  6 :عنصر
گروه سوم  32 :عنصر
گروه چهارم تا دوازدهم  :هرکدام  4عنصر
گروه سیزدهم تا هفدهم  :هر کدام  6عنصر
گروه هجدهم  7 :عنصر
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طبقه بندی عنصرها
طبقه بندی کردن عنصرها  ،یكی از مهارت های پایه در یادگیری مفاهیم علمی است که بررسی و تحلیل را آسان تر
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.
شیمی دان ها  118عنصر شناخته شده را بر اساس یک معیار و مالک  ،در جدولی با چیدمانی ویژه کنارهم قرار داده
اند .این جدول به آنها کمک می کند تا اطالعات ارزشمندی از ویژگی های عنصر ها را به دست آورند و براساس آن ،رفتار
عنصر های گوناگون را پیش بینی کنند.

ویژگی های جدول دوره ای(تناوبی) .:
در جدول دوره ای (تناوبی) امروزی ،عنصرها بر اساس افزایش عدد اتمی سازماندهی شده اند به طوری که جدول
دوره ای عنصرها از عنصر هیدروژن با عدداتمی یک ( )Z=1آغاز و به عنصر شماره ی  118ختم می شود.
جدول تناوبی دارای  7دوره و  18گروه است.
 هر ردیف افقی جدول که نشان دهنده ی چیدمان عنصرها برحسب افزایش عدداتمی است  ،دوره نام دارد.
 هر ستون (عمودی) که شامل عنصر ها با خواص شیمیایی مشابه است ،گروه نامیده می شود.
خواص شیمیایی عنصرهایی که در یک گروه وجود دارند  ،مشابه است درحالی که خواص شیمیایی عنصرهایی که در
یک دوره وجود دارند  ،متفاوت است.
با پیمایش هر دوره از چپ به راست  ،خواص عنصرها به طور مشابه تكرار می شود ؛ از این رو چنین جدولی را جدول
دوره ای (تناوبی) عنصرها نامیده اند.
هر خانه از جدول تناوبی به یک عنصر معین تعلق دارد و حاوی برخی اطالعات شیمیایی آن عنصر است.
برای مثال خانه ی شماره ی هفت به عنصر نیتروژن تعلق دارد که اطالعات آن  ،به صورت زیر است:

در این جدول هر عنصر با نماد یک یا دو حرفی نشان داده شده است .در هر نماد( ،فقط) حرف اول نام التین عنصر
به صورت بزرگ نوشته می شود؛ برای نمونه نماد سه عنصر آلومینیم ،آرگون و طال به ترتیب  Ar ، Alو  Auاست که

موقعیت یا مكان هر عنصر در جدول دوره ای  ،شماره ی گروه و دوره ی آن را نشان می دهد.

شیمی دهم

همگی با  Aآغاز می شوند.
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مفاهیم مقدماتی :

پیش نیاز
5
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اعداد کوانتومی:

پیش نیاز
6
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پیش نیاز
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تیپ تست های مبحث آرایش الکترونی

 -1اتم ژرمانیم ( ........... ) 32Geالیه و  ............زیرالیه از الکترون اشغال شده است که از میان آن ها  ............. ،زیرالیه  ،هر یک دارای
دوالکترون و  ..........زیرالیه هریک دارای شش الکترون است.
 )1پنج – ده – شش – دو

 )2چهار – هشت – پنج – سه

 )3چهار – هشت – پنج – دو

 )4پنج – ده – شش – سه

 -2در اتم  ........... ، 22Tiزیرالیه از الکترون اشغال شده است و الکترون های جای گرفته در بیرونی ترین زیرالیۀ اشغال شده ی آن ،
دارای عددهای کوانتومی  n=....و  l=......اند.
 4 – 7 )1و 0

 3 – 7 )2و 1

 3 – 6 )4و 1

 4 – 6 )3و 0

 -3چند الکترون در اتم آرسنیک ( )33Asدارای عددهای کوانتومی  n=4هستند؟
3 )2

2 )1

5 )4

4 )3

 -4آرایش الکترونی کاتیون در  CoCl3کدام است؟ (کبالت در دورۀ چهارم و گروه  9جای دارد) (ریاضی )91
[18Ar] 3d6 )2

[18Ar] 3d7 )1

[18Ar] 4s2 4p5 )4

[18Ar] 4s2 4p4 )3

 -5اگر عنصر  Eاز گروه  15با عنصر  Gعدداتمی آن برابر  34است  ،هم دوره باشد  ،عدداتمی عنصر  Eکدام است و در بیرونی ترین
زیرالیۀ الکترونی آن  ،چند الکترون وجود دارد؟ (ریاضی)90
3 – 35 )1

3 – 33 )2

5 – 33 )3

5 – 35 )4

 -6اتم عنصر گروه  11از دوره ی پنجم جدول تناوبی دارای  .......زیرالیۀ نیم پر و در آن  ...........الکترون دارای عددکوانتومی l=1
است.
 )1یک – 16

 )2یک – 18

 )3دو – 16

 )4دو – 18

 -7الکترونی با عددهای کوانتومی  l=3و  n=4در اتم کدام عنصر وجود دارد؟
 )1هالوژن دورۀ پنجم

 )2فلز واسطۀ دوره ی چهارم  )3گاز نجیب دوره ی ششم  )4فلزقلیایی خاکی دورۀ ششم

 -8اگر شمار الکترون های زیرالیۀ  4sاتم عنصر  Aدو برابر شمار الکترون های این زیرالیۀ در اتم عنصر  Bو شمار الکترون های
عنصر در دورۀ چهارم جدول تناوبی اند؟ (ریاضی )92
– 24Cr )1

29Cu

– 25Mn )2

29Cu

– 24Cr )3

30Zn

– 25Mn )4

30Zn

پیش نیاز

زیرالیۀ  3dاتم آن برابر نصف شمار الکترون های این زیرالی در اتم عنصر  bباشد A ،و  Bبه ترتیب از راست به چپ  ،کدام دو
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 -9در چند اتم عنصرهای واسطه ی تناوب چهارم  ،زیرالیۀ  3dبه ترتیب  ،نیم پر و پر شده است؟ (ریاضی )88
2 – 2 )1

3 – 2 )2

1 – 1 )4

2 – 3 )3

 -10در دوره ی چهارم جدول تناوبی  ،نسبت شمار عنصرهایی که زیرالیه ی  3dپر دارند  ،به شمار عنصرهایی که آخرین زیرالیه ی
آن ها پر است ،کدام است؟
)1

4
5

)2

5

)3

4

3

)4

5

5
3

 - 11اگر عددجرمی عنصر  ، Mبرابر  106و تفاوت شمار نوترون های آن با شمار پروتون های آن برابر  14باشد  ،عدداتمی این عنصر و
شمار الکترون های بیرونی ترین زیرالیۀ یون  M2+کدامند؟ (ریاضی )87
8 – 48 )1

8 – 46 )3

6 – 46 )2

6 – 48 )4

 -12اگر تفاوت شمار الکترون ها و نوترون های اتم عنصر  75Aبرابر  9باشد  ،عدداتمی عنصر  Aو شمار الکترون های الیۀ ظرفیت اتم
آن کدامند؟ (ریاضی  87خارج)
3-31 )1

5-31 )2

5-33 )4

3-33 )3

 -13اگر تفاوت شمار نوترون ها و الکترون ها در یون تک اتمی  ، 119A4+برابر  23باشد  ،عنصر  Aدر کدام گروه و در کدام دورۀ
جدول تناوبی جای دارد؟ (تجربی  88خارج)
 – 14 )1چهارم

 – 15 )2پنجم

 – 16 )3چهارم

 – 14 )4پنجم

 -14آرایش الکترونی کدام جفت یون ها به  3d10ختم می شود و هر یک از آن ها به ترتیب (از راست به چپ) چند الکترون
دارند؟(ریاضی )85
 29Cu2+ )1و  27 - 28Ni2+و 26

 29Cu2+ )2و  27 - 31Ga3+و 27

 29Cu+ )3و  28 - 30Zn2+و 28

 29Cu2+ )4و  28 - 28Ni2+و 26

 -15آرایش الکترونی  [18Ar] 3d8 4s2به  ..............مربوط است که یک  ...........است و در گروه  ............در جدول تناوبی جای دارد.
(ریاضی  92خارج)
 – 28Ni )1عنصر واسطه – 10

 - Cu2+ )2کاتیون فلز واسطه – 3

 – 28Ni )3عنصر واسطه – 18

 - Cu2+ )4کاتیون فلز واسطه 9 -

 -16آرایش الکترونی یون  X3+به  3d8ختم می شود .در این اتم چند الکترون با  l=oوجود دارد؟
8 )1

7 )2

6 )3

9 )4

وجود دارد؟
4 )1

3 )2

6 )3

5 )4

پیش نیاز

 -17آرایش الکترونی یون  X2+به  3d10و یون  Y2-به  4p6ختم شده است .بین اتم های  Xو  Yدر جدول تناوبی چند عنصر
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 -18آرایش الکترونی اتم عنصری به  4f5 6s2ختم شده است .این اتم دارای چند الکترون با  l=2است؟
20 )1

10 )2

15 )4

5 )3

 -19عنصری دارای  17الکترون با  l=2دارد .این عنصر به کدام تناوب و گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟
17 – 4 )1

9 – 4 )2

7 – 5 )3

9 – 5 )4

 -20در کاتیون  52X3+سه الکترون با  l=2وجود دارد .بر این اساس می توان گفت:
 )1عنصر  Xدارای  8الکترون با  l=0است.
 )2این کاتیون دارای  28نوترون است.
 )3عنصر  Xدر گروه  11قرار دارد.
 )4در بیرونی ترین الیۀ کاتوین  ،X3+سه الکترون وجود دارد.

 -21با توجه به آرایش الکترونی الیه ی ظرفیت یون های تک اتمی گازی:
 B2-: 3s2 3p6 ، C3+: 2s2 2p6و  ، A3+: 3s23p6کدام مطلب درست است؟ (تجربی88خارج)
 A )1یک عنصر واسطه است.
 C )2عنصری اصلی با عدداتمی  15است.
 )3در ساختار ترکیبی با فرمول  BO2یک جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.
 A )4و  Cعنصرهای متعلق به یک گروه جدول تناوبی اند.
 -22در اتم  Aتعداد الکترون های موجود در زیرالیه  4pسه برابر الکترون های موجود در زیرالیۀ  4sاست و در اتم  Bتعداد الکترون
های موجود در زیرالیه  4dپنج برابر تعداد الکترون های موجود در زیرالیه  5sاست .کدام مطلب در مورد  Aو  Bدرست است؟
(ویژگی های ذکر شده مربوط به آخرین زیرالیه ها است).
 )1عدداتمی عناصر  Aو  Bبه ترتیب برابر  33و  24است.
 )2عنصر  Aیک گاز نجیب بوده و عنصر  Bاز عناصر اصلی دوره پنجم جدول تناوبی است.
 )3عنصر  Bقطع ًا دارای  10الکترون با عددکوانتومی  l=0است.
 )4عنصر  Bمی تواند هم گروه یکی از عناصر  24Xو  30Yباشد.

پیش نیاز
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یون تک اتمی:
یون تک اتمی  ،کاتیون یا آنیونی است که تنها از یک اتم تشکیل شده است؛ برای مثال یون های  Na+و  Cl-تک اتمی
هستند.
توجه N3- :یون تک اتمی است ولی  N-3یون تک اتمی نیست.
بسیاری از عنصرهای گروه های اصلی جدول تناوبی با ازدست دادن یا گرفتن یک یا چند الکترون  ،یون هایی با
آرایش گاز نجیب تشکیل می دهند.
به عنوان مثال :هر یک از فلزهای گروه  1با از دست دادن یک الکترون (تشکیل کاتیون  )1+و فلزهای گروه  2با از
دست دادن دو الکترون (تشکیل کاتیون  )2+به آرایش گازنجیب قبل از خود (دورۀ قبل از خود) دست می یابند.
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.
کاتیون فلزات در گروه های اصلی شامل:
⦿ گروه ⟸ 1کاتیون فلزهای قلیایی ( ← )1+به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسند.
⦿ گروه ⟸ 2کاتیون فلزهای قلیایی خاکی (( )2+البته بریلیم  Beیون پایدار نمی سازد) ← به آرایش گاز نجیب قبل از خود
می رسند.
⦿ گروه Ga3+ ⟸ 13و  ( Al3+البته بور  Bیون پایدار نمی سازد) ← فقط آلومینیم ( )27Al3+به آرایش گاز نجیب (قبل از خود)

می رسد: [18Ar] 3d10 ←.

3+

31Ga

فلزات در گروه های واسطه که شامل:
, 47Ag+ , 30Zn2+ , 48Cd2+

3+

21Sc

دارای یک نوع یون هستند .دقت کنید از یون های باال  47Ag+ , 30Zn2+ , 48Cd2+به آرایش گاز نجیب نرسیده اند.
آرایش ) ، 2He : (1s2گاز نجیب است ولی هشتایی نیست(.به آرایش هلیم آرایش دوتایی می گوییم!)

مثالً  3Li+ , 4Be2+ , 5B3+ , 1H- :به گاز نجیب رسیده اند ولی هشتایی نیستند.
هریک از نافلزهای گروه  15با گرفتن  3الکترون (تشکیل آنیون  ،)3-هریک از نافلزهای گروه  16با گرفتن 2
نجیب بعد از خود (همدورۀ خود) می رسند.
توجه :نوشتن یک یون مانند یون منیزیم به صورت های  Mg+2یا  Mg++درست نیست.

پیش نیاز

الکترون (تشکیل آنیون  )2-و هر یک از نافلزهای گروه  17با گرفتن یک الکترون (تشکیل آنیون  )1-به آرایش گاز
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نوع دیگر پایداری:
بررسی ها نشان می دهد که اغلب فلزهای واسطه با تشکیل کاتیون ،به آرایش گاز نجیب نمی رسند.
در حالی که اغلب فلزهای اصلی با تشکیل کاتیون ،به آرایش پایدار گاز نجیب می رسند.
برخی از عنصرها می توانند یون هایی با بارهای متفاوت داشته باشند.
مثال :آهن یون های  2+و  ، 3+مس یون های  1+و  2+و کروم یون های  2+و  3+تشکیل می دهند.
برای نامگذاری این یون ها ،بار این یون ها را با عدد رومی در داخل پرانتز نشان می دهیم:
*یون های مس(:)29Cu

یون های تیتانیوم(:)22Ti

 : Cu+یون مس ()I

 : Ti2+یون تیتانیوم()II

 : Cu2+یون مس ()II

 : Ti4+یون تیتانیوم()IV

*یون های کروم(:)24Cr

*یون های وانادیوم(:)23V

 : Cr2+یون کرم ()II

 : V2+یون وانادیوم()II

 : Cr3+یون کروم (III

 : V3+یون وانادیوم()III

*یون های منگنز(:)25Mn
 : Mn2+یون منگنز ()II
 : Mn3+یون منگنز ()III
*یون های آهن (:)26Fe
 : Fe2+یون آهن ()II
 : Fe3+یون آهن ()III
یون های کبالت(:)27Co

 : V5+یون وانادیم()V
یون های قلع(:)50Sn
 : Sn2+یون قلع ()II
 : Sn4+یون قلع ()IV
یون های سرب(:)82Pb
2+

 : Pbیون سرب ()II

4+

 : Pbیون سرب ()IV

 : Co2+یون کبالت ()II
 : Co3+یون کبالت ()III
یون های نیکل(:)28Ni
 : Ni2+یون نیکل ()II
 : Ni3+یون نیکل ()III

می رسند.
برای نشان دادن بار یون عنصرهایی که تنها یک نوع کاتیون تشکیل می دهند ،هرگز عدد رومی به کار نمی بریم.
مثال :یون منیزیم به صورت یون منیزیم ( )IIغلط است یا یون اسکاندیم به صورت یون اسکاندیم( )IIIغلط می باشد.

پیش نیاز

عناصر واسطه ی  21Sc , 39Y , 57La , 89Acبا تشکیل یون  ، 3+به آرایش گاز نجیب قبل از خود (دورۀ قبل از خود)
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یون های چند اتمی:
یون چنداتمی  :یون (آنیون یا کاتیون) تشکیل شده از دو یا چند اتم یکسان یا متفاوت.
 : N-3فقط از اتم یک نوع عنصر تشکیل شده ولی چون تعداد اتم ها بیش از یک است ،پس یون چنداتمی است.
در ساختار یون های چنداتمی ،اتم ها با یکدیگر پیوند کوواالنسی دارند و در واکنش ها به صورت یک واحد مستقل
عمل می کنند.
بار یون های چنداتمی به اتم خاصی تعلق ندارد بلکه به کل مجموعه متعلق است.
 ، CO2بار  -2به اتم خاصی تعلق ندارد بلکه به کل مجموعه متعلق است.مثال :در آنیونی مانند 3
یون های چنداتمی شامل ← :حتماً یون های ستاره دار را به خاطر بسپارید

*نیترات NO-3 :

پرمنگناتMnO-4 :

نیتریت NO-2 :

MnO2منگنات4 :

آزید N-3 :
SO2*سولفات 4 :
SO2سولفیت3 :
هیپوکلریتClO- :
کلریتClO-2 :
کلرات ClO-3 :
پرکلرات ClO-4 :
هیپوبرمیتBrO- :
برمیتBrO-2 :
برماتBrO-3 :
پربرماتBrO-4 :
هیپویدیتIO- :
یدیتIO-2 :
پریداتIO-4 :

Cr2 O2دی کرومات7 :
CO2*کربنات3 :
PO3*فسفات4 :
O2پراکسید2 :
سوپراکسیدO-2 :
اوزونیدO-3 :
*هیدروکسیدOH- :
سیانیدCN- :
C2کاربید(استیلید) 2 :
C2 O2اگزاالت4 :
*آمونیومNH+4 :
 / Hg2+جیوه(( Hg2+ : )Iیون تک اتمی)
جیوه(2 : )I

پیش نیاز

یداتIO-3 :

CrO2کرومات4 :
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نکتۀ :1در آنیون های چنداتمی با بار  2-یا باالتر ،به ازای افزایش هر  Hاسیدی به آنیون ،یک بار منفی از یون حاصل
کم می شود .مثال:
CO2هیدروژن کربنات (بی کربنات)  ⟹ HCO3 :کربنات 3 :
2PO3هیدروژن فسفات ⟹ HPO4 :فسفات 4 :
PO3دی هیدروژن فسفات ⟹ H2 PO4 :فسفات 4 :

C2 O2هیدروژن اگزاالت  ⟹ HC2 O-4 :اگزاالت :
4
نکته:2
از دست دادن  Hاسیدی

R-COO-

→ R-COOH

یون کربوکسیالت

کربوکسیلیک اسید

مثال:
H-COO-

→ H-COOH

متانوآت

متانوییک اسید

(فرمات)

(فرمیک اسید)

CH3-COO-

→ CH3-COOH

اتانوآت

اتانوییک اسید

(استات)

(استیک اسید)

CH3CH2-COOپروپانوآت
C6H5-COOبنزوآت
HC2 O-4
هیدروژن اگزاالت

→ CH3CH2-COOH
پروپانوییک اسید
→ C6H5-COOH
بنزوییک اسید
→ H2C2O4
اگزالیک اسید

C2 O24

→ HC2 O-4

اگزاالت

هیدروژن اگزاالت

نکته:3
→ آمین

مثال:
CH3-NH4+
متیل آمونیوم

→ CH3NH2

پیش نیاز

آلکیل آمونیوم

گرفتن  Hاسیدی

متیل آمین
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فصل اول  :کیهان زادگاه الفبای هستی

 -1اگر آرایش یون های  A3+و  B2-به  3p6ختم شود ،کدام مطلب دربارۀ عنصرهای  Aو  Bدرست است؟ (تجربی)80
)1در اتم  5 ،Bزیرالیه پرشده از الكترون وجود دارد.
 B )3در دورۀ سوم و گروه  14جای دارد.

 A )2فلزی واسطه از گروه  3است.

 )4عدداتمی عنصر  Aبرابر  23است.

 -2کدام دو عنصر با توجه ب ه آرایش الكترونی الیۀ ظرفیت اتم آن ها ،در یک گروه جدول دوره ای جای دارند؟ (ریاضی)82
B(4s2 4p3) ، D(4s2 4p5) )1

A(3s2 3p4) , C(3s2 3p3) )2

A(3s2 3p3) , B(4s2 4p3) )3

C(4s2 4p3) , D(2s2 2p5) )4

 -3در اتم آهن ( ......... )26Feزیرالیه از ال كترون اشغال شده اند که از میان آن ها ....... ،زیرالیه دوالكترونی و  .........زیرالیه شش
الكترونی اند(.اعداد را از راست به چپ بخوانید( ).تجربی)83
4 ،2 ،6 )2

2 ،4 ،6 )1

4 ،3 ،7 )4

3 ،4 ،7 )3

 -4عنصری که آرایش الكترونی آن به  4p3ختم می شود ،به ترتیب در کدام دوره و کدام گروه جدول دوره ای جای دارد و هستۀ آن
دارای چند پروتون است؟ (ریاضی)83
 )2سوم23 ،15 ،

 )1سوم22 ،13 ،

 )3چهارم32 ،13 ،

 )4چهارم33 ،15 ،

 -5با توجه به شكل ،می توان دریافت که ( . ...... ،Xتجربی)84
 )1اتم نئون است.
 )2یون  F-است.
 )3کاتیون فلزی از گروه دوم جدول دوره ای است.
 )4کاتیون فلزی از دورۀ سوم جدول دوره ای است.
 -6در اتم کدام عنصر ،تنها یكی از الكترون ها در زیرالیۀ  3pجای دارد؟ (ریاضی)84
)1

31Ga

)2

21Sc

)3

23V

)4

13Al

 -7کدام مطلب دربارۀ اتم های  A : [10Ne]3s23p5و  B : [18Ar]3d10/4s1درست است؟ (ریاضی)84
 A)1اتم یک هالوژن (گروه )17و  Bاتم یک فلز قلیایی است.
 A )2اتم یک هالوژن(گروه )17و  Bاتم یک عنصر واسطه است.
 )3اتم  Aبه یک عنصر گروه سوم و اتم  Bبه یک عنصر دورۀ چهارم جدول دوره ای تعلق دارد.
 )4اتم  Aبا گرفتن یک الكترون و اتم  Bبا از دست دادن یک الكترون به آرایش الكترونی گاز نجیب می رسند.
 -8کروم ( ،)24Crاز دسته عنصرهای  ........است که زیرالیۀ  .........اتم آن ها در حال پرشدن است و آرایش الكترونی الیۀ
 )1اصلی – 4s24p4 – 4p

 )2اصلی – 4s24p3 – 4p

 )3واسطه – 3d54s1 – 4s

 )4واسطه – 3d54s1 – 3d

 -9خواص شیمیایی عنصر  ، 15Mبه خواص شیمیایی کدام عنصر نزدیک تر است؟ (ریاضی )85
)1

25Mn

)2

37Rb

)3

33As

)4

35Br

شیمی دهم

ظرفیت اتم آن به صورت  ........است( .تجربی)85
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 -10اتم ژرمانیم ( ........... ) 32Geالیه و  ............زیرالیه از الكترون اشغال شده است که از میان آن ها  ............. ،زیرالیه  ،هر یک
دارای دوالكترون و  ..........زیرالیه هریک دارای شش الكترون است( .ریاضی)85
 )1پنج – ده – شش – دو

 )2چهار – هشت – پنج – سه

 )3چهار – هشت – پنج – دو

 )4پنج – ده – شش – سه

 -11آرایش الكترونی کدام جفت یون ها به  3d10ختم می شود و هر یک از آن ها به ترتیب (از راست به چپ) چند الكترون
دارند؟(ریاضی  85خارج)
 29Cu2+ )1و  27 - 28Ni2+و 26

 29Cu2+ )2و  27 - 31Ga3+و 27

 29Cu+ )3و  28 - 30Zn2+و 28

 29Cu2+ )4و  28 - 28Ni2+و 26

 -12اگر عددکوانتومی اصلی( )nیک الیه (سطح انرژی) الكترونی اتم برابر با  4باشد ،کدام عددها را می توان به عددکوانتومی ()l
الكت رون های آن الیه نسبت داد و حداکثر گنجایش آن الیه چند الكترون است؟ (عددها را از راست به چپ بخوانید( ).ریاضی85خارج)
32 – 3 ،2 ،1 ،0 )2 18 – 3 ،2 ،1 ،0 )1

18 – 3 ،2 ،1 )4

32 – 4 ،3 ،2 ،1 )3

 -13در اتم  ........... ، 22Tiزیرالیه از الكترون اش غال شده است و الكترون های جای گرفته در بیرونی ترین زیرالیۀ اشغال شده ی آن
 ،دارای عددهای کوانتومی  n=....و  l=......اند( .ریاضی)87
 4 – 7 )1و 0

 4 – 6 )3و 0

 3 – 7 )2و 1

 3 – 6 )4و 1

 -14اگر عددجرمی عنصر  ، Mبرابر  106و تفاوت شمار نوترون های آن با شمار پروتون های آن برابر  14باشد  ،عدداتمی این عنصر و
شمار الكترون های بیرونی ترین زیرالیۀ یون  M2+کدامند؟ (ریاضی )87
8 – 48 )1

8 – 46 )3

6 – 46 )2

6 – 48 )4

 -15اگر تفاوت شمار الكترون ها و نوترون های اتم عنصر  75Aبرابر  9باشد  ،عدداتمی عنصر  Aو شمار الكترون های الیۀ ظرفیت اتم
آن کدامند؟ (ریاضی  87خارج)
31-3 )1

31-5 )2

33-5 )4

33-3 )3

 -16اگر تفاوت شمار الكترون ها با شمار نوترون ها در یون تک اتمی ( 93X5+)gبرابر  16باشد ،عدداتمی این عنصر ،کدام است و در
کدام دوره جای دارد؟ (تجربی)88
-41 )3پنجم

-51 )1ششم -52 )2ششم

-43 )4پنجم

 -17عنصرهایی که زیرالیۀ  ...........آن ها در حال اشغال و پرشدن است ،جزء عنصرهای  ..........محسوب می شوند و این عنصرها در
گروه های  ........جای دارند و بیش تر آن ها عنصرهای  ...........اند( .تجربی)88
 – d )1واسطه –  3تا  – 13فلزی

 – d )2واسطه –  3تا  – 12فلزی

 – p )3اصلی –  1تا  – 8نافلزی

 – p )4اصلی –  12تا  – 18نافلزی

 -18در چند اتم عنصرهای واسطه ی تناوب چهارم  ،زیرالیۀ  3dبه ترتیب  ،نیم پر و پر شده است؟ (ریاضی )88
3 – 2 )2

 -19چند الكترون در اتم آرسنیک ( )33Asدارای عدد کوانتومی  n=4هستند؟ (ریاضی)88
2 )1

3 )2

4 )3

5 )4

شیمی دهم

2 – 2 )1

2 – 3 )3

1 – 1 )4
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 -20اگر تفاوت شمار نوترون ها و الكترون ها در یون تک اتمی  ، 119A4+برابر  23باشد  ،عنصر  Aدر کدام گروه و در کدام دورۀ
جدول تناوبی جای دارد؟ (تجربی  88خارج)
 – 15 )2پنجم

 – 14 )1چهارم

 – 14 )4پنجم

 – 16 )3چهارم

 -21با توجه به آرایش الكترونی الیۀ ظرفیت یون های تک اتمی گازی B2- : 3s23p6 ، C3+ : 2s22p6 :و  ،A3+ : 3s23p6کدام مطلب
درست است؟ (تجربی88خارج)
 A)1یک عنصر واسطه است.

 C )2عنصری اصلی با عدداتمی  15است.

 )3اتم  Bدو الكترون با  n+l=3دارد.

 A )4و  Cعنصرهای متعلق به یک گروه جدول دوره ای هستند.

 -22آرایش الكترونی کدام گونۀ شیمیایی با آرایش الكترونی هریک از سه گونۀ دیگر تفاوت دارد؟ (ریاضی)89
)1

+

)2

29Cu

2+

)3

28Ni

2+

)4

30Zn

3+
31Ga

 -23برم ( ........ )35Brمایع است و در گروه  . ........جدول دوره ای جای دارد و آرایش الكترونی ظرفیت آن  ........... ،است.
(تجربی89خارج)
 )1فلزی – 3s2 3p3 – 14

 )2فلزی – 4s24p3 – 17

 )3نافلزی – 3s23p5 – 14

 )4نافلزی – 4s24p5 – 17

 -24کدام سه عنصر در یک گروه جدول دوره ای جای دارند و همگی فلزند؟ (ریاضی89خارج)
, 15P , 31Ga )1

, 32Ge , 14Si )2

51Sb

19K

, 47Ag , 29Cu )3

37Rb

, 38Sr )4

20Ca , 12Mg

 -25اگر در یون تک اتمی  ،75M3+تفاوت شمار نوترون ها و الكترون ها برابر  12باشد ،عدداتمی عنصر  Mبرابر  ........است و در دورۀ
 .........و گروه  .........جدول دوره ای جای دارد( .ریاضی89خارج)
-33 )1چهارم15-

-33 )2چهارم14-

-35 )3پنجم15-

-35 )4پنجم14-

 -26با توجه به ارتباط آرا یش الكترونی اتم عنصرهابا موقعیت آن ها در جدول دوره ای ،آرایش الكترونی الیۀ ظرفیت عنصری که
هم گروه  51Sbاست و در دورۀ چهارم جای دارد ،کدام است؟ (تجربی)90
4s24p5 )1

5s25p3 )3

4s24p3 )2

5s25p5 )4

 -27اگر تفاوت شمار الكترون ها و نوترون ها در یون تک اتمی  207M2+برابر  45باشد ،عنصر  Mدر کدام دوره و کدام گروه جدول
دوره ای جای دارد؟ (تجربی)90
 )1پنجم – 13

 )3پنجم – 15

 )2ششم – 14

 )4ششم – 16

 -28با توجه به ارتباط عدداتمی عنصرها با موقعیت آن ها در جدول دوره ای ،کدام عنصر ،یک عنصر اصلی است؟ (ریاضی)90
)1

29A

28X)2

)3

31D

)4

39M

 -29اگر عنصر  Eاز گروه  15با عنصر  Gعدداتمی آن برابر  34است .هم دوره باشد  ،عدداتمی عنصر  Eکدام است و در بیرونی ترین
زیرالیۀ الكترونی آن  ،چند الكترون وجود دارد؟ (ریاضی)90

 -30با توجه به اینكه عدداتمی کلسیم برابر  20است ،عدداتمی عنصر اصلی هم دورۀ بعد از آن کدام است؟ (ریاضی 90خارج)
28 )1

30 )2

31 )3

32 )4

شیمی دهم

3 – 35 )1

3 – 33 )2

5 – 33 )3

5 – 35 )4
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 -31با توجه به شكل های رو به رو که آرایش الكترونی چند گونۀ شیمیایی تک اتمی را نشان می دهد ،کدام بیان نادرست است؟
(ریاضی90خارج)
 ، A )1اتم خنثای عنصری است که در گروه  16جدول دوره ای جای دارد.
 ، B )2کاتیون متعلق به عنصری از دورۀ سوم جدول دوره ای است.
 ، C )3آنیون متعلق به عنصری از دورۀ سوم جدول دوره ای است.
 ، D )4اتم خنثای عنصری است که در دورۀ دوم جدول دوره ای جای دارد.
 -32کدام بیان دربارۀ عنصر  34Mنادرست است؟ (تجربی)91
 )1عنصری اصلی است و در گروه  16جای دارد.

 )2اتم آن  10الكترون با عددکوانتومی  l=2دارد.

 )3با عنصر  19Xدر یک دورۀ جدول دوره ای جای دارد.

 )4آرایش الكترونی الیۀ ظرفیت اتم آن  4s24p2است.

 -33اگر اتم عنصری دارای  17الكترون با عددکوانتومی  l=1باشد ،آخرین زیالیۀ اشغال شدۀ اتم آن دارای  .........الكترون است و این
عنصر در دورۀ  ..........و گروه  ..........جدول دوره ای جای دارد( .گزینه ها را از راست به چپ بخوانید) (تجربی91خارج)
 – 5 )2پنجم – 14

 – 5 )1چهارم – 17

 – 7 )4چهارم – 17

 – 7 )3پنجم – 14

 -34کدام آرایش الكترونی را می توان هم به یک اتم خنثی ،هم به یک کاتیون و هم به یک آنیون پایدار نسبت داد؟ (تجربی91خارج)
1s22s22p3 )2

1s22s22p6 )1

1s22s22p63s23p63d10 )4

1s22s22p63s2 )3

 -35آرایش الكترونی کدام اتم نادرست است اما شمارۀ دوره و گروه آن در جدول دوره ای درست بیان شده است؟ (ریاضی 91خارج)
 – 24Cr : [18Ar]3d54s1 )1چهارم – 6

 – 47Ag : [36Kr]4d105s1 )2پنجم – 3

 – 53I : [36Kr]4d105s25p3 )3پنجم – 17

 – 32Ge : [18Ar]3d104s24p4 )4چهارم – 16

 -36کدام سه گونۀ شیمیایی ،آرایش الكترونی یكسانی دارند؟ (تجربی)92
, 54Xe , 53I- )1

+

, 15P- , 16S2- )2

55Cs

4-

14Si

, 19K+ , 11Na+ )3

+

37Rb

, 28Ni2+ , 29Cu+ )4

3+
27Co

 -37الكترونی با عددهای کوانتومی  l=3و  n=4در اتم کدام عنصر وجود دارد؟ (ریاضی)92
 )2فلز واسطۀ دوره ی چهارم  )3گاز نجیب دوره ی ششم  )4فلزقلیایی خاکی دورۀ ششم

 )1هالوژن دورۀ پنجم

 -38اگر شمار الكترون های زیرالیۀ  4sاتم عنصر  Aدو برابر شمار الكترون های این زیرالیۀ در اتم عنصر  Bو شمار الكترون های
زیرالیۀ  3dاتم آن برابر نصف شمار الكترون های این زیرالی در اتم عنصر  bباشد A ،و  Bبه ترتیب از راست به چپ  ،کدام دو عنصر
در دورۀ چهارم جدول تناوبی اند؟ (ریاضی )92
– 24Cr )1

29Cu

– 25Mn )2

29Cu

– 24Cr )3

30Zn

– 25Mn )4

30Zn

 -39عنصری که در دورۀ چهارم و گروه  17جدول دوره ای جای دارد ،به ترتیب از راست به چپ ،چند الكترون با عددکوانتومی l=1
دارد و چند الكترون در آخرین زیرالیۀ اشغال شدۀ آن جای دارد؟ (تجربی92خارج)
3 ،15 )1

5 ،15 )2

3 ،17 )3
8

 -40آرایش الكترونی  [18Ar] 3d 4sبه  ..............مربوط است که یک  ...........است و در گروه  ............در جدول تناوبی جای
دارد( .ریاضی  92خارج)
 – 28Ni )1عنصر واسطه – 10

 – 28Ni )3عنصر واسطه – 18

 - Cu )2کاتیون فلز واسطه – 3
2+

 - Cu2+ )4کاتیون فلز واسطه – 9

شیمی دهم

2

5 ،17 )4
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 -41عنصر  52Aبا عنصر  .........در جدول دوره ای هم گروه است و آخرین زیرالیۀ اشغال شدۀ اتم آن ......... ،است( .ریاضی)93
4p2 , 32Y )2

4p4 , 34X )1

5p2 , 32Y )4

5p4 , 34X )3

 -42کدام عنصر در جدول تناوبی با نیكل ( )28Niهم گروه است؟ (تجربی  93خارج)
)1

)2

42Mo

)3

46Pd

)4

48Cd

56Ba

 -43در میان چهار عنصر  31Y ، 19X ، 13Aو  ، 36Dکدام دو عنصر به ترتیب در یک دوره و کدام دو عنصر در یک گروه جدول تنابی
جای دارند؟ (ریاضی  93خارج)
 A )2و  Y – Xو D

 A )1و  Y – Dو D

 X )4و  A – Dو Y

 X )3و  A – Yو D

 -44اتم عنصر گروه  11از دوره ی پنجم جدول تناوبی دارای  .......زیرالیۀ نیم پر و در آن  ...........الكترون دارای عددکوانتومی l=1
است( .ریاضی93خارج)
 )2یک – 18

 )1یک – 16

 )4دو – 18

 )3دو – 16

 -45عنصر واسطه ای که شمار الكترون های زیرالیۀ  3dبا  4sدر اتم آن برابر است ،در کدام گروه جدول دوره ای جای دارد؟
12 )1

4 )3

3 )2

(ریاضی 94خارج)

6 )4
65

 -46آرایش الكترونی کاتیون  ، 30Zn2+به ترتیب از راست به چپ با آرایش الكترونی کدام گونه یكسان بوده و شمار نوترون های آن
با کدام گونه برابر است؟ (ریاضی94خارج)
، 32Ge2+ )1

60 2+
27Co

، 32Ge2+ )2

64 +
29Co

، 31Ga3+ )3

60 2+
27Co

، 31Ga3+ )4

64 +
29Co

 -47اگر عنصر  32Aبا عنصر  Xاز گروه  15جدول دوره ای هم دوره باشد ،عنصر  Aدر کدام گروه جدول دوره ای جای دارد و
عدداتمی عنصر  Xکدام است؟ (تجربی)95
 )1سیزدهم 31 ،

 )3چهاردهم 31 ،

 )2سیزدهم 33 ،

 )4چهاردهم 33 ،

 -48در اتم کدام عنصر(به ترتیب از راست به چپ) ،شمار الكترون های زیرالیه های  3dو  3pبرابر و در اتم کدام عنصر ،شمار
الكترون های زیرالیۀ  3dبا شمار الكترون های زیرالیۀ  4sبرابر است؟ (ریاضی95خارج)
 26Fe )1و

 26Fe )2و

22Ti

 24Cr )3و

24Cr

25Mn

 24Cr )4و

22Ti

 -49در دوره ی چهارم جدول تناوبی  ،نسبت شمار عنصرهایی که زیرالیه ی  3dپر دارند  ،به شمار عنصرهایی که آخرین زیرالیه ی
آن ها پر است ،کدام است؟
)1

4
5

)2

5
4

)3

3
5

)4

5
3

 -50آرایش الكترونی یون  X3+به  3d8ختم می شود .در این اتم چند الكترون با  l=0وجود دارد؟
8 )1

7 )2

6 )3

9 )4

 -51آرایش الكترونی یون  X2+به  3d10و یون  Y2-به  4p6ختم شده است .بین اتم های  Xو  Yدر جدول تناوبی چند عنصر
وجود دارد؟

شیمی دهم

4 )1

3 )2

6 )3

5 )4
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