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در هر .................. خاصیت فلزي .................. می یابد و .................. خاصیت فلزي کم تري از .................. دارد.  1

 - گروه از باال به پایین- افزایش-   - گروه از باال به پایین- کاهش- 

 - دوره از چپ به راست- افزایش-  دوره از چپ به راست- کاهش-  - 

K19Ca20Ba56Cs55

Li3Be4Na11Mg12

تمام موارد زیر صحیح است به جز...  2

علم شیمی را می توان مطالعه ي تصادفی رفتار عناصر و مواد براي یافتن روندها و الگوهاي رفتار فیزیکی و شیمیایی آن ها دانست.

ژرمانیم عنصري است با عدد اتمی  که رسانایی الکتریکی کمی داشته و با اشتراك گذاشتن الکترون پایدار می گردد.

فلزات رسانایی گرمایی باالیی داشته و در واکنش با سایر اتم ها الکترون می دهند و بر اثر ضربه خرد نمی شوند.

سطح عنصر کربن تیره است و در اثر ضربه خرد می شود و در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراك می گذارد.
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،  و  به  ترتیب از راست به چپ کدامند؟ با توجه به نمودار مقابل که میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد را در جهان نشان می دهد،   3

مواد معدنی - سوخت هاي فسیلی - فلزها

سوخت هاي فسیلی - فلزها - مواد معدنی

مواد معدنی - فلزها - سوخت هاي فسیلی

سوخت هاي فسیلی - مواد معدنی - فلزها

ABC

کدام مورد درست است؟  4

گسترش فناوري به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است. منابع شیمیایی در سراسر جهان به  صورت یکسان پخش شده اند.

با استخراج منابع از کره ي زمین، جرم کل مواد در کره ي زمین کاهش می  یابد. همه ي مواد مصنوعی برخالف مواد طبیعی از کره ي زمین به دست نمی آید.

چند مورد از مطالب زیر نادرست اند؟ (طبق مطالب کتاب درسی)  5

عنصرها در جدول دوره اي بر اساس بنیادي ترین ویژگی آن ها یعنی عدد اتمی   چیده شده اند.
عنصرهایی که شمار الکترون هاي بیرونی ترین زیرالیه ي الکترونی آن ها با هم برابر است همواره در یک گروه جاي دارند.

در فرآیند تولید ورقه هاي فوالدي و تایر دوچرخه، موادي دور ریخته می شوند.
عنصرهاي جدول دوره اي را بر اساس شماره گروه آن ها می توان در سه دسته فلز، نافلز و شبه فلز جاي داد.

(A)

1234

کدام عبارت درست است؟  6

مواد طبیعی برخالف مواد مصنوعی از کرة زمین به دست می آیند. منابع شیمیایی در سرتاسر جهان به صورت یکسان پخش شده اند.

با استخراج منابع از کره ء زمین، جرم کل مواد کرة زمین کاهش می یابد. گسترش صنعت خودرو، مدیون شناخت و دسترسی به فوالد است.

کلمات موجود در کدام گزینه براي پر کردن جاهاء خالی متن زیر، مناسب تر است؟  7
«نافلزها به طور عمده در سمت ..................  جدول دوره اي قرار گرفته اند و خواص فیزیکی شبه فلزها بیش تر به  ..................  شبیه بوده در حالی که

رفتار شیمیایی آن ها همانند  .................. است.»

راست و باالي – نافلزها – فلزها چپ و مرکز – نافلزها – فلزها راست و باالي – فلزها – نافلزها چپ و مرکز – فلزها – نافلزها

1



کدام عبارت درباره ي  درست است؟  8

همانند فسفر سطح براق و درخشانی ندارد. همانند گوگرد، جریان برق و گرما را عبور نمی دهد.   

همانند سدیم، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراك می گذارد. همانند کربن، در اثر ضربه خرد می شود.   

Si14

از بین عنصرهاي زیر به ترتیب از راست به چپ ..................  عنصر در واکنش هاي شیمیایی معموًال تمایل به گرفتن و یا به اشتراك گذاشتن  9
الکترون دارند و . .................. عنصر داراي رسانایی الکتریکی کم و  .................. عنصر در اثر ضربه تغییر شکل داده ولی خرد نمی شوند.

- - - - - -  - -

Pb,C,S,Na,Mg,Cl,Si,Sn,P ,Cs,Rb

425527433516

چند مورد از مطالب زیر درست است؟  10
الف) با باال رفتن سطح رفاه در جامعه، مقدار مواد دورریز در طبیعت افزایش یافته است.

ب) زمین انباري از ذخایر ارزشمند است که براي استفاده ي همه ي جوامع به طور یکسان توزیع شده است.
پ) همه ي مواد طبیعی و مصنوعی مورد نیاز بشر از بخش سنگی کره ي زمین به دست می آید.

ت) بسیاري از مواد مورد استفاده ي بشر پس از فراوري و برخی همان طور که در طبیعت دیده می شوند، قابل مصرف هستند.
ث) کودهاي شیمیایی که حاوي پتاسیم، هیدروژن و فسفر هستند در افزایش رشد و تولید بیش تر سبزیجات و میوه ها نقش مؤثر دارند.

1234

11  نمی توان گفت ..................

هر عنصري که رساناي جریان الکتریکی است رساناي گرما نیز می باشد. میزان تولید و مصرف نسبی مواد معدنی بیش تر از سوخت هاي فسیلی است.

در هر دوره از چپ به راست فعالیت شیمیایی فلزها به طور کلی کاهش می یابد. بیش تر عنصرهاي جدول دوره اي را فلزها تشکیل می دهند.

آرایش  متعلق به  می باشد،  در دورة ........ و گروه .......... جدول دوره اي عنصرها قرار دارد. (گزینه ها را از راست به چپ  12
بخوانید.)

Ar]3[18 d3A
2+

A

5 − 43 − 33 − 45 − 3

کدام مورد دربارة جدول تناوبی درست است؟  13

فلزهاي گروه اول بر اثر ضربه خرد می شوند و تغییر شکل می دهند. در یک گروه، از باال به پایین، خواص فلزي افزایش می یابد.

در هر دوره، از چپ به راست با افزایش عدد اتمی، خواص فلزي افزایش می  یابد. در هر گروه از جدول همواره فلز، نافلز و شبه فلز وجود دارد.

چند مورد از موارد زیر حتمًا با واکنش پذیري یک عنصر به ترتیب رابطۀ عکس و مستقیم دارند؟  14

 دشواري شرایط نگهداري                        تمایل به از دست دادن الکترون

 تمایل به ایجاد ترکیب                         آسانی استخراج آن از معادن

∙∙

∙∙

1 − 32 − 11 − 22 − 2

در کدام مورد، ویژگی نسبت داده شده به عنصر مورد نظر همواره صحیح است؟  15

کربن نافلزي است که در اثر ضربه خرد می شود و رساناي جریان برق نیست. ژرمانیم توانایی ایجاد پیوند اشتراکی را دارد و از لحاظ الکتریکی نارسانا است.

آلومینیم با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب آرگون می رسد. قلع برخالف فسفر درخشان است و در اثر ضربه خرد نمی شود.

کدام گزینه نادرست است؟  16

واکنش پذیري فلزات در دورة دوم جدول دوره اي از چپ به راست کاهش می یابد. در هر دورة جدول دوره اي، کم ترین واکنش پذیري مربوط به گروه  است.

از گروه  تا  در دورة دوم جدول دوره اي پایداري عناصر کاهش می یابد. عنصرهاي گروه  در هر دوره، پایدارترین عنصر آن دوره هستند.

14
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کدام گزینه نادرست است؟  17

با گسترش دانش تجربی، شیمی دان ها به رابطۀ میان خواص مواد با عنصر هاي سازندة آن ها پی بردند.

مواد مورد نیاز براي تولید یک دوچرخه، همگی از مواد معدنی هستند که از دل زمین به دست می آید.

هرچه میزان بهره برداري از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور لزومًا توسعه یافته تر نیست.

با پیشرفت صنعت، شهرها و روستاها گسترش یافتند و سطح رفاه در جامعه باالتر رفت.
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با توجه به نماي روبه رو از چرخۀ مواد، کدام گزینه نادرست است؟  18

بازگشت مواد به طبیعت، طوالنی ترین مرحلۀ این چرخه است.

طبق این چرخه، به تقریب جرم کل مواد در کرة زمین ثابت می ماند.

آهن قابل استفاده در بدنۀ خودرو یک مادة طبیعی است.

همۀ مواد طبیعی و مصنوعی از کرة زمین به دست می آیند.
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میلیارد تن

با توجه به نمودار میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد در جهان که در زیر آمده است و مفاهیم مرتبط با آن، کدام نتیجه گیري صحیح می باشد؟  19

پیش بینی می شود در سال  بیش از  میلیارد تن مواد معدنی در جهان استخراج و مصرف  شود.

بیش ترین میزان استخراج و مصرف در بین مواد، در سال  متعلق به فلزات می باشد.

هرچه میزان بهره برداري و استفادة درست از منابع یک کشور بیش تر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است.

با افزایش میزان بهره برداري از منابع، از جرم تقریبی کل مواد در کرة زمین کاسته می شود.

203070

2025

کدام گزینه نادرست است؟  20

عناصر گروه  همانند عناصر دورة سوم جدول تناوبی شامل عنصرهاي فلز، نافلز و شبه فلز هستند.

عنصرهاي سدیم، منیزیم، قلع و سرب، رسانایی الکتریکی و گرمایی باالیی دارند.

سطح عنصرهاي کربن، گوگرد و فسفر، کدر و مات است.

عنصرهاي سیلیسیم و ژرمانیم در واکنش با دیگر اتم ها الکترون از دست می دهند.

14

کدام گزینه در مورد عناصر شبه فلز صحیح نیست؟  21

همانند مرزي در جدول دوره اي عناصر، بین فلزها و نافلزها قرار دارند.

خواص فیزیکی آن ها بیشتر به فلزها و رفتار شیمیایی آن ها بیشتر به نافلزها شبیه است.

در واکنش با نافلزها تمایل به اشتراك گذاشتن الکترون دارند.

14در گروه  جدول دوره اي، یک شبه فلز وجود دارد.

کدام گزینه پاراگراف را به درستی تکمیل می کند؟  22
«در چرخۀ فلزات، بعد از خوردگی و فرسایش وسایل فلزي،  .................. و فلزات را منابع  .................. درنظر می گیریم. غلظت گونه هاي فلزي در 

.................. بیش تر و بهره برداري از منابع  .................. در حال حاضر رایج تر و معمول تر است.»

تبدیل شدن به سنگ معدن رخ می دهد - تجدیدپذیر - کف اقیانوس - زمینی

تبدیل شدن به سنگ معدن رخ می دهد - تجدیدناپذیر - کف اقیانوس - اقیانوسی

بازیافت فلز یا تبدیل به سنگ معدن می تواند رخ دهد - تجدیدناپذیر - کف اقیانوس - زمینی

تبدیل شدن به سنگ معدن رخ می دهد - تجدیدناپذیر - کف اقیانوس - زمینی
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کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟  23
الف) همۀ مواد طبیعی و ساختگی از کرة زمین به دست می آیند.

ب) به تقریب جرم کل مواد در کرة زمین ثابت می ماند.

پ) پیش بینی می شود در سال  میالدي، میزان تولید و مصرف مواد معدنی  برابر فلزها باشد.
ت) با پیشرفت صنعت، سطح رفاه در جامعه باالتر رفت و میزان مصرف منابع گوناگون افزایش یافت.

الف، پ و ت الف، ب و ت ب، پ و ت الف و ب

20303

عبارت کدام گزینه درست است؟  24

همۀ مواد طبیعی و مصنوعی از کرة زمین به دست می آیند.

به تقریب جرم کل مواد در کرة زمین به خاطر مصرف بی رویه در حال کاهش است.

رشد میزان تولید و مصرف نسبی سوخت هاي فسیلی نسبت به فلزها و مواد معدنی، در سال هاي  تا  بیش تر است.

سبزیجات و میوه ها با استفاده از کودهایی که شامل عناصر پتاسیم و دو عنصر اول گروه  هستند، رشد می کنند.

20052030

18

کلمات کدام گزینه، جاهاي خالی در عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  25
«عنصر ها در جدول دوره اي براساس بنیادي ترین ویژگی آن ها یعنی  ..................  چیده شده اند و براساس  ..................  در سه دسته شامل فلز، نافلز و

شبه فلز قرار گرفته اند.»

جرم اتمی - رفتار عدد اتمی - واکنش پذیري جرم اتمی - واکنش پذیري عدد اتمی - رفتار

خصلت فلزي کدام اتم بیشتر است؟  26

A11B55C86D12

با توجه به آرایش الکترونی عناصر زیر، عبارت کدام گزینه نادرست بیان شده است؟  27

عنصر  نافلزي زردرنگ از گروه  جدول دوره اي است.  عنصر  بیشترین خصلت نافلزي را در گروه  جدول دوره اي دارد.

عنصر  همانند عنصر  رسانایی الکتریکی باالیی دارد. عنصر  در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراك می گذارد.

A : [Ne]3s2 B : [He]2 2s2 p2 C : [Ne]3 3s2 p4 D : [He]2 2s2 p5

D17C6

BASn50

کدام گزینه درست است؟  28

همۀ مواد طبیعی و اغلب مواد مصنوعی از زمین به دست می آیند.

زمین، انباري از ذخایر ارزشمند است که به طور یکنواخت توزیع شده اند و بی هیچ منتی به ما هدیه شده است.

با گسترش دانش تجربی، شیمی دان ها دریافتند که گرما دادن به مواد و افزودن آن ها به یکدیگر همواره سبب بهبود خواص آن می شود.

این باور که هرچه میزان بهره برداري از منابع یک کشور بیش تر باشد، آن کشور توسع یافته تر است، امروزه مورد پذیرش همگان نیست.

کدام گزینه در مورد عناصر گروه  درست است؟  29

در گروه  روند افزایش رسانایی الکتریکی عکس روند شکل پذیري عناصر در این گروه است.

آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت همۀ عناصر این گروه به  ختم می شود.

در دوره اي که  حضور دارد، تعداد نافلزات یکی بیش تر از تعداد فلزات است.

در این گروه فقط  و  داراي رسانایی الکتریکی و سطحی براق هستند.

14

14

n ns2 p4

Si

SnPb

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  30

. آ) اتم اغلب فلزات واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب نمی رسند؛ مانند  و 
ب) نخستین فلز واسطۀ جدول دوره اي در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها وجود دارد.

پ) در یون ها نیز همانند آرایش الکترونی عناصر در حالت عادي، آرایش الکترونی  و  نداریم.
ت) نخستین سري فلزات واسطۀ جدول دوره اي همگی به شکل اکسید در طبیعت یافت می شوند.

Fe26V23

3d43d9

1234
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کدام یک از عبارات زیر درست است؟  31

در جدول تناوبی، عنصر هایی که شمار الکترون هاي ظرفیت اتم آن ها با هم برابر است، در یک دوره جاي گرفته اند.

عنصري که در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراك می گذارد و در اثر ضربه خرد می شود، قطعًا یک نا فلز است.

رفتار شیمیایی شبه فلز ها بیش تر شبیه به فلز ها و خواص فیزیکی آن ها همانند نا فلز ها است.

خصلت فلزي در یک دوره از چپ به راست کاهش و در یک گروه از باال به پایین افزایش می یابد.

با توجه به جدول زیر در رابطه با کدام عنصر 3 ویژگی نادرست ذکر شده است؟  32

چکش خواريسطح صیقلیتمایل به اشتراك گذاشتن الکترونرسانایی الکتریکینماد عنصر

نداردندارددارددارد

داردداردندارددارد

نداردنداردداردندارد

داردنداردداردندارد

آلومینیم گوگرد سیلیسیم کربن

S

Al

C

Si

کدام ویژگی نمی تواند مربوط به عنصري از گروه چهاردهم جدول تناوبی باشد؟  33

از دست دادن الکترون در واکنش با اتم هاي دیگر و داشتن چهار الکترون در زیرالیۀ آخر خود

رسانایی الکتریکی کم و ُخردشدن در اثر ضربه

رسانایی گرمایی و الکتریکی باال و تغییر شکل در اثر ضربه

داشتن سطح تیره و اشتراك گذاشتن الکترون در واکنش با دیگر اتم ها

در دورة سوم جدول دوره اي، شمار عنصرهاي فلز و نافلز به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟ (با صرف نظر از گازهاي نجیب)  34

4 , 33 , 34 , 43 , 4

وجود ترکیب هاي کدام عنصر در سنگ ها یا شیشه، می تواند سبب ایجاد رنگ شود؟  35

M11A13Z20X26

همۀ عبارت هاي زیر صحیح اند، به جز ..................  36

گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به فوالد است.

پراکندگی منابع می تواند دلیلی بر پیدایش تجارت جهانی باشد.

موادي که از طبیعت به دست می آیند، مجدداً به طبیعت باز می گردند، در نتیجه جرم کل مواد کرة زمین به تقریب ثابت است.

امروزه هرچه میزان استخراج از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است.

کدام یک از موارد زیر در ارتباط با جدول دوره اي عناصر صحیح نمی باشد؟  37

شامل  دوره و  گروه است.

شیمی دان ها به کمک جدول دوره اي عناصر می توانند حجم انبوهی از مشاهده هاي خود را سازمان دهی کنند.

عناصر موجود در یک گروه، خواص شیمیایی مشابه و رفتارهاي فلزي و نافلزي یکسانی دارند.

عناصري که آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت آن ها مشابه یکدیگر است، می توانند در یک گروه قرار گیرند.
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عبارت کدام گزینه نادرست است؟  38

با صرف نظر کردن از عناصر گروه  جدول دوره اي، کمترین شعاع اتمی در یک دوره مربوط به عناصر گروه  است.

با افزایش حاصل  براي الکترون هاي ظرفیت در هالوژن ها، تمایل براي جذب الکترون کاهش می یابد.

سومین هالوژن گروه  جدول دوره اي، در دماي  با گاز هیدروژن واکنش نمی دهد.

فلزات دستۀ  برخالف فلزات دستۀ  و  سخت و شکننده هستند.

1817

n+ l

17200K

dsp

دربارة عنصر  و  کدام مطالب صحیح هستند؟  39

الف) خصلت نافلزي و شعاع اتمی عنصر  از  کمتر است.

ب) خصلت فلزي و شعاع اتمی عنصر  از عنصر  بیشتر است.

پ) عناصر  و  با عنصرهاي فلزي، نافلزي و شبه فلزي هم دوره هستند.

ت) عنصر  داراي بزرگ ترین شعاع اتمی در دورة خودش است.

(الف)، (پ)، (ت) (ب)، (پ) (ب)، (ت) (الف)، (پ)

A20X15

XSi14

Sr38A

AX

A

همۀ گزینه هاي داده شده درست هستند، به جز .................. .  40

بخش هاي مختلف زندگی ما کم و بیش تحت تأثیر مواد قرار دارند.

رشد و گسترش تمدن بشري در گرو کشف و شناخت مواد جدید است.

انسان ها با گذشت زمان توانستند موادي مانند سفال را تولید و برخی از فلزات را استخراج کنند.

گسترش صنعت خودرو سازي مدیون شناخت و دسترسی به نیم رسانا ها است.

کدام مطلب درست است؟  41

در یک گروه از باال به پایین شعاع اتمی افزایش می یابد؛ زیرا تعداد الیه ها ثابت است، ولی تعداد پروتون ها افزایش می یابد.

در یک دوره از چپ به راست شعاع اتمی افزایش می یابد؛ زیرا تعداد الیه ها کاهش می یابد، ولی تعداد پروتون ها افزایش می یابد.

در یک گروه از باال به پایین شعاع اتمی افزایش می یابد؛ زیرا تعداد الیه ها افزایش می یابد، ولی تعداد پروتون ها ثابت است.

در یک دوره از چپ به راست شعاع اتمی کاهش می یابد؛ زیرا تعداد الیه ها ثابت است، ولی تعداد پروتون ها افزایش می یابد.

Z

W

X

Y

با توجه به شکل زیر که بخشی از جدول دوره اي عناصر را نشان می دهد، کدام گزینه نادرست است؟  42

عنصر  جامدي زرد رنگ است که در اثر ضربه خرد می شود. رسانایی الکتریکی عنصر  از رسانایی الکتریکی عنصر  بیشتر است.

عنصر  در طبیعت به صورت  و  یافت می شود. عنصر  در دماي  با گاز هیدروژن واکنش می دهد.

YXW

ZC200∘
XXOX2O3

جدول زیر موقعیت تعدادي از عناصر جدول تناوبی را نشان می دهد. باتوجه به آن کدام عبارت زیر نادرست است؟   43
گروه
دوره

حالت فیزیکی و رنگ عناصر  و  در طبیعت متفاوت است. عنصر  همانند  یک شبه فلز است.

عنصر  در اثر ضربه ُخرد می شود. رسانایی الکتریکی  از  کمتر است.

1716151413

GEYX3
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کدام گزینه نادرست است؟  44

با گسترش دانش تجربی، شیمی دان ها به رابطۀ میان خواص مواد با عنصرهاي سازندة آن ها پی بردند.

میزان تولید یا مصرف نسبی مواد معدنی نسبت به سوخت هاي فسیلی و فلز ها در سال هاي اخیر بیشتر بوده است.

همۀ مواد طبیعی و ساختگی از کرة زمین به دست می آیند.

با گذشت زمان قطعه هاي فرسودة دوچرخه به عنصرهاي سازندة خود تبدیل شده و به طبیعت باز می گردند.

همۀ عبارت هاي زیر درست هستند، به جز ..................  45

زمین انباري از ذخایر ارزشمند است که به صورت همگون در جهان توزیع شده است.

علم شیمی را می توان مطالعۀ هدف دار، منظم  و هوشمندانۀ رفتار عنصرها و مواد دانست.

هلیم با این که در گروه  جدول دوره اي عنصرها جاي دارد، اما عنصري از دستۀ  است.

عنصرها براساس بنیادي ترین ویژگی آن ها یعنی عدد اتمی، در جدولی شامل  دوره و  گروه چیده شده اند.

18s

718

کدام یک از مطالب بیان  شده صحیح است؟  46

در دورة سوم جدول  دوره اي به جز گاز نجیب،  نافلز و  فلز وجود دارد.

در گروه  جدول تناوبی، نسبت تعداد شبه فلزات به عناصري که توانایی به اشتراك  گذاشتن الکترون را دارند، تقریبًا برابر  است.

خواص فیزیکی  بیشتر شبیه گوگرد و رفتار شیمیایی آن مشابه فسفر است.

 عنصر جدول دوره اي شناسایی و توسط آیوپاك تأیید شده اند؛ به طوري که برخی از خانه هاي جدول تناوبی هنوز خالی است.

42

140٫67

Ge32

118

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  47
الف) مواد طبیعی برخالف مواد ساختگی از کرة زمین به دست می آیند.

ب) هرچه استخراج منابع در یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است.
پ) ساالنه حجم انبوهی از منابع بهره برداري می شود و با این توصیف جرم کل مواد در کرة زمین رو به کاهش است.

صفر 123

خواص شیمیایی عنصرهاي هم گروه به این دلیل مشابه است که ..................  48

تعداد الیه هاي الکترونی در اتم آن ها برابر است. آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت آن ها به یکدیگر شبیه است.

آرایش الکترونی یون حاصل از آن ها یکسان است. تعداد زیرالیه ها در آخرین الیۀ الکترونی آن ها برابر است.

چند مورد از عبارت هاي زیر درست می باشند؟  49
- میزان استخراج و بهره برداري از مواد معدنی در چندین سال اخیر بیشتر از سوخت هاي فسیلی و فلزها بوده است.

- میزان تولید یا مصرف نسبی برخی مواد نسبت به دهه هاي گذشته افزایش یافته است.
- فوالد زنگ نزن، شن، ماسه و خاك چینی نمونه هایی از منابع شیمیایی هستند که زندگی روزانه ما به آن ها وابسته است.

- زمین منبع عظیمی از انواع منابع شیمیایی است که در سرتاسر آن به طور یکسان توزیع شده اند.

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  50
آ) عنصرها در جدول دوره اي براساس افزایش عدد جرمی چیده شده اند.

ب) مندلیف یک جدول دوره اي براي عنصرها طراحی کرد.
پ) تعیین موقعیت یک عنصر در جدول  دوره اي، کمک زیادي به پیش بینی خواص و رفتار آن خواهد کرد.

187ت) جدول دوره اي شامل  دوره و  گروه است.

4321

7

صر طال
ی عن

صل 1 ابتدا
ی یازدهم ف

ت روان شیم
س

60ت
آموزشگاه پرسا



چه تعداد از عبارت هاي زیر در مورد هالوژن ها درست است؟  51
آ) با گرفتن یک الکترون به یون هالید تبدیل می شوند.

ب) اولین و دومین عنصر این گروه در دماي اتاق به حالت گازند.
پ) در حالت آزاد به صورت مولکولی و دواتمی یافت می شوند.

ت) این عناصر در دماي اتاق با گاز هیدروژن به آرامی واکنش می دهند.

1234

کدام یک از مطالب زیر نادرست است؟  52

از فرآوري نفت خام محصولی تهیه می شود که در تولید دوچرخه کاربرد دارد. 

همۀ مواد طبیعی و مصنوعی از کرة زمین به دست می آیند و به تقریب جرم کل مواد در کرة زمین ثابت می ماند. 

مقایسۀ برآورد میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد به طور کلی به صورت: مواد معدنی  سوخت هاي فسیلی  فلزها است.

پیش بینی ها نشان می دهد در سال  در مجموع بیش از  میلیارد تن از مواد معدنی، فلزها و سوخت هاي فسیلی استخراج و مصرف می شود.

<<

203082

کدام گزینه نادرست است؟  53

فوالد نقش تعیین کننده اي در گسترش صنعت خودرو داشته است.

با گسترش فناوري به رابطۀ میان خواص مواد با عنصرهاي سازندة آن ها پی برده شد.

مواد طبیعی همانند مواد ساختگی از کرة زمین به دست می آیند.

جرم کل مواد در کرة زمین به تقریب ثابت است.

کدام گزینه درست است؟  54

مجموع میزان تولید یا مصرف نسبی فلزها و سوخت هاي فسیلی در سال هاي  تا  از مواد معدنی بیشتر است.

ترکیب تشکیل دهندة ظروف غذاخوري و ترکیب سازندة قاشق به ترتیب خاك چینی و فوالد زنگ نزن است.

منابع شیمیایی در جهان به طور یکسان توزیع نشده اند و این پراکندگی منابع، مانع پیدایش تجارت جهانی شده است.

مقایسۀ برآورد میزان تولید و مصرف نسبی مواد در سال  به صورت «سوخت فسیلی  مواد معدنی  فلزها» است.

20052020

2030<<

همۀ عبارت هاي زیر درست هستند، به جز  ..................  55

در سال هاي اخیر میزان استفاده از مواد معدنی، بیشتر از سوخت هاي فسیلی بوده است.

همۀ مواد طبیعی و بیشتر مواد مصنوعی از کرة زمین به دست می آیند.

در فرآیند تولید ورقه هاي فوالدي و تایر دوچرخه، بخشی از مواد دورریخته می شود.

چون موادي که از طبیعت به دست می آید به شکل دیگر به طبیعت برمی گردند، تقریبًا جرم کل مواد در کرة زمین ثابت می ماند.

عبارت همۀ گزینه ها درست است به جز  ..................  56

اسکاندیم نخستین فلز واسطه در جدول دوره اي است که در ساخت وسایل خانه به کار می رود.

آرایش الکترونی کاتیون  و آنیون  یکسان است.

اغلب فلزهاي اصلی با از دست دادن الکترون به آرایش الکترونی پایدار گاز نجیب دورة قبلی می رسند.

در آخرین الیۀ اتم آهن و الیۀ ظرفیت گاز نجیب هلیم، شمار یکسانی الکترون وجود دارد.
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در کدام گزینه همۀ ویژگی هاي نوشته شده براي شبه فلز سیلیسیم است؟  57

رساناي الکتریسیته - تمایل به گرفتن الکترون - داشتن جالي فلزي شکننده - رسانایی الکتریکی کم - به اشتراك گذاشتن الکترون با دیگر اتم ها

داشتن جالي فلزي - رساناي گرما - جامدي شکل پذیر در اثر ضربه خرد نمی شود - جامدي شکل پذیر - تمایل به از دست دادن الکترون
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چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟  58
الف) در یک دوره از جدول دوره اي، با افزایش عدد اتمی شمار الیه هاي الکترونی و نیروي جاذبۀ هسته بر الکترون هاي الیۀ ظرفیت افزایش می یابد.

ب) خصلت نافلزي عنصرهاي یک گروه با شعاع اتمی آن ها رابطۀ وارونه دارد.
پ) در شرایط یکسان، سرعت واکنش عنصر دوم از گروه اول با عنصر سوم از گروه هفدهم، بیشتر از سرعت واکنش عنصر سوم از گروه اول با عنصر

دوم از گروه هفدهم است.
ت) در دورة سوم جدول دوره اي، با صرف نظر از گاز نجیب، شمار عنصرهاي فلزي از عنصرهاي نافلزي کمتر است.

1234

دربارة عنصرهاي گروه  جدول دوره اي کدام گزینه نادرست است؟  59

در عنصرهاي این گروه، نسبت تعداد نافلزها به شبه فلزها برابر با  است.

داراي چهار الکترون ظرفیتی بوده و در واکنش با سایر عنصرها تنها الکترون به اشتراك می گذارند.

ژرمانیم رسانایی گرمایی دارد و در اثر ضربه خرد می شود.

گرافیت، رسانایی الکتریکی دارد و در اثر ضربه خرد می شود.
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کدام گزینه درست است؟  60

شعاع اتمی:  واکنش پذیري: 

شعاع اتمی:  واکنش پذیري: 
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در هر گروه از جدول دوره اي عناصر شیمیائی از باال به پائین تعداد الیه هاي الکترونی افزایش یافته و الکترون را راحت تر از دست می دهد و خاصیت فلزي  1
افزایش و نافلزي کاهش پیدا می کند و در هر دوره از چپ به راست با افزایش عدد اتمی گر چه تعداد الیه هاي الکترونی تغییر نمی کند ولی با افزایش تعداد پروتون ها نیروي کشش هسته بر روي

الیه ي آخر بیش تر شده و سخت تر الکترون از دست می دهد و خاصیت فلزي کاهش و خاصیت نافلزي بیش تر می شود.

علم شیمی را می توان مطالعه ي هدف دار و منظم و هوشمندانه ي رفتار عنصرها و مواد براي یافتن روندها و الگوهاي رفتار فیزیکی و شیمیایی آن ها دانست.  2

میزان تولید و مصرف منابع مختلف به صورت زیر است:  3

 مواد معدنی  سوخت هاي فسیلی  فلزها 

: منابع شیمیایی در سراسر جهان به صورت یکسان و یکنواخت پراکنده و پخش نشده اند. رد گزینه ي   4

: همه ي مواد طبیعی و مواد مصنوعی از کره ي زمین به دست می آیند. رد گزینه ي 

: آن چه که در چرخه ي مواد مختلف در کره ي زمین بررسی می شود بیان می کند که با مصرف مواد مختلف جرم کل مواد در کره ي زمین ثابت است. رد گزینه ي 

مورد اول غلط است زیرا عنصرها در جدول دوره اي براساس عدد اتمی  شده اند.  5

مورد دوم غلط است زیرا عنصرهایی که شمار الکترون هاي بیرونی ترین زیرالیه ي الکترونی آن ها باهم برابر است همواره در یک گروه قرار دارند. البته  داراي  الکترون است که با عناصر
هم گروهی خود که به آرایش هشتایی هستند متفاوت است.

مورد چهارم غلط است. زیرا عناصر بر اساس رفتار آن ها به فلز و نافلز و شبه فلز تقسیم شده اند.

: منابع شیمیایی در سرتاسر جهان به صورت یکسان و یکنواخت توزیع نشده اند. رد گزینۀ   6

: مواد طبیعی همچنین مواد مصنوعی از مواد موجود در کرة زمین بدست می آیند. رد گزینۀ 

: باتوجه به این که مواد در حال مصرف هستند ولی چرخۀ مواد نشان دهندة آن است که جرم کل مواد در کرة زمین تقریبًا ثابت باقی می ماند. رد گزینۀ 

نافلزي در سمت راست و باالي جدول دوره اي قرار گرفته اند و خواص فیزیکی شبه فلزها بیش تر به فلز شبیه بوده و رفتارهاي شیمیایی آن ها بیش تر شبیه  7
نافلزات است.

عنصر سیلیسیم یک شبه فلز در گروه  جدول دوره اي است که داراي رسانایی الکتریکی کمی است . (برخالف نافلز گوگرد) و سطح درخشان دارد. (برخالف  8
فسفر نافلز) و در اثر ضربه خرد می شود. (مانند نافلز کربن) و در زمان انجام واکنش الکترون با اتم هاي دیگر به اشتراك می گذارند و برخالف سدیم که فلز است الکترون از دست نمی دهد.

) و ) و کربن ( ) و گوگرد ( ) و کلر( 9  در میان این عناصر عنصر شبه فلزي  (سیلیسیم) رسانایی الکتریکی کمی دارد و همچنین عناصر نافلزي فسفر (

) چکش خوار بوده و در اثر ) و سرب ( ) و سدیم ( ) و منیزیم ( ) و قلع ( ) و سزیم ( ) الکترون به اشتراك می گذارند و عناصر فلزي روبیدیم ( همچنین شبه فلز سیلیسیم (
ضربه خرد نمی شوند.

موارد الف و ت درست هستند.  10
مورد ب نادرست است. زمین انباري از ذخایر ارزشمند است که براي استفاده ي همه ي جوامع به طور یکسان توزیع نشده است زیرا مواد در همه ي نقاط زمین یکسان و یکنواخت پراکنده نشده

است.
مورد پ نادرست است. مواد منشاء طبیعی و مصنوعی مورد نیاز بشر عالوه بر بخش هاي سنگی در هواکره و آب کره نیز حضور دارند.

مورد ث نادرست است. کودهاي شیمیایی حاوي پتاسیم و نیتروژن و فسفر در افزایش رشد و تولید سبزیجات و میوه ها استفاده می شود و در آن هیدروژن دخالت ندارد.

عنصر کربن  در حالت گرافیت (آلوتروپ کربن) رساناي جریان الکتریسیته می باشد ولی رسانایی گرمایی ندارد.  11

 12

 پس در دوره چهارم و گروه پنجم جدول دوره اي عناصر قرار دارد.

در یک گروه از باال به پایین با افزایش عدد اتمی شمار الیه هاي الکترونی افزایش یافته و الکترون ها راحت تر آزاد شده و خاصیت فلزي بیش تر می شود. فلز هاي  13

گروه اول (قلیایی) نرم بوده و تغییر شکل می دهند ولی خرد نمی شوند و بعضی از گروه ها مثل گروه  و  فقط فلز دارند و شبه فلز در همۀ گروه ها نیستند و در هر دوره از چپ به راست خواص
نا فلزي افزایش می یابد.

هرچه یک عنصر فعال تر و واکنش پذیرتر باشد شرایط نگهداري آن دشوارتر است. (رابطۀ مستقیم) و تمایل آن به ایجاد ترکیب بیشتر خواهد بود (رابطۀ مستقیم)  14
ولی استخراج از معدن با افزایش واکنش پذیري عنصر دشوارتر می شود (رابطۀ عکس)

دربارة مورد دوم باید توجه داشت که از میان عناصر فلزي و نافلزي فلزها با از دست دادن الکترون و نافلزها با گرفتن الکترون میزان واکنش پذیري شیمیایی خود را نشان می دهند.

: ژرمانیم  شبه فلزي است که توانایی ایجاد پیوند اشتراکی را دارد ولی رساناي ضعیف جریان الکتریسیته می باشد و نارسانا نیست. رد گزینه   15

: اتم کربن نافلزي است که در اثر ضربه خرد می شود ولی در آلوتروپ گرافیت رساناي خوب جریان الکتریسیته می باشد. رد گزینه 

: فلز آلومینیم  می تواند با از دست دادن سه الکترون به آرایش گاز نجیب نئون دست می یابد. رد گزینه 

فلز قلع  در گروه چهاردهم جدول تناوبی خاصیت درخشان بودن را دارد و فسفر نافلز گروه پانزدهم جدول مانند نافلزهاي دیگر در اثر ضربه خرد می شود در حالیکه فلزها چکش خوارند.

کم ترین واکنش پذیري در هر دوره مربوط به عناصر گروه  گاز نجیب است. (واکنش پذیري با پایداري رابطۀ عکس دارد.)  16
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⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

A : مواد معدنی
B : سوخت ھای فسیلیُ
C : فلزھا

1

3

4

(Z)

He2

1

2

4

14

SiPClSC

SiRbCsSnMgNaPb

C)(6

: Ar]3 A : Ar]3 4A2+ [18 d3 − →−−−−−−−−−−
یعنی 2 الکترون از دست داده

[18 d3 s2

V : 23)(عنصر وانادیم

12

1(Ge)

2

4Al)(13

(Sn)

1810

صر طال
ی عن

صل 1 ابتدا
ی یازدهم ف

ت روان شیم
س

60ت
آموزشگاه پرسا



بدنۀ یک دوچرخه از مجموعه اي از مواد آلی و معدنی بدست آمده از زمین، ساخته شده است. یعنی مواد آلی نفتی براي اجزایی مثل الستیک ها و مواد معدنی از  17
جمله فوالد و فلز ها براي ساخت بدنۀ آن به کار گرفته شده اند.

سنگ معدن نیز از طبیعت جدا و استخراج شده و سپس آهن خالص از آن جدا می شود و سپس تغییراتی بر روي آن انجام شده و در قالب یک ماده مصنوعی  18
مورد استفاده در صنایع مختلف قرار می گیرد.

در یک کشور افزایش میزان بهره برداري از منابع بیانگر غنی بودن نسبت به این منابع و داشتن تکنولوژي الزم جهت ایجاد تغییر و تبدیل در آن است. که همگی  19
این مطالب بیانگر توسعه یافتن آن کشور است.

عناصر سیلیسیم  و ژرمانیم  عناصر شبه فلزي مربوط به گروه   جدول دوره بوده و الکترون به اشتراك می گذارند و آن را تبادل نمی کنند.  20

) وجود دارد. در گروه  جدول دوره اي، دو شبه فلز (  21
بازیافت اگر قرار باشد رخ دهد باید قبل از خوردگی و فرسایش باشد. بعد از آن فقط می تواند به سنگ معدن تبدیل شود. چون سرعت بهره برداري از آن منابع  22
فلزي از سرعت تجدید این منابع بیش تر است، تجدیدناپذیر به حساب می آیند. با وجود بیش تر بودن غلظت منابع اقیانوس هنوز به طور عمده از این منابع بهره برداري نمی شود و بیش تر از منابع

زمینی بهره برداري می کنیم.
همۀ موارد بجز مورد پ درست هستند:  23

دربارة مورد پ: پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال  میالدي،  میلیارد تن مواد معدنی و  میلیارد تن از فلزها تولید و مصرف شوند بنابراین خواهیم داشت:

: با توجه به توضیحات کتاب درسی و همچنین نمودار موجود در صفحۀ  کتاب در بین سال هاي  تا  میزان تولید و مصرف نسبی رد گزینۀ   24
سوخت هاي فسیلی نسبت به فلزها و مواد معدنی، رشد کم تري دارند.

: جرم کل مواد موجود در کرة زمین تقریبًا ثابت است. رد گزینۀ 

،  و  وجود دارند که هیچکدام مربوط به گروه  نیستند. : در کودهاي شیمیایی عناصر  رد گزینۀ 
عنصر ها در جدول تناوبی بر اساس عدد اتمی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و بر اساس رفتار هایی که بروز می دهند به سه دستۀ فلز، شبه فلز و نافلز تقسیم  25

می شوند.

عنصر  مربوط به گروه اول و دورة ششم جدول دوره اي است. بنابراین در پایین گروه فلز هاي قلیایی قرار دارد که بیشترین خصلت فلزي را دارند و از  26
طرفی در هر گروه از باال به پایین این خصلت بیشتر می شود.

 27

عنصر  عنصر گوگرد است که مربوط به گروه  عناصر اصلی و  جدول دوره اي است.
بررسی سایر گزینه ها:

:عنصر  فلوئور است که بیشترین خصلت نافلزي را در میان عناصر موجود در کل جدول دوره اي دارد. گزینۀ 

: عنصر  کربن است که قابلیت به اشتراك گذاشتن الکترون ها را در واکنش ها دارد. گزینۀ 

؛ یعنی منیزیم فلزي است که مانند قلع رسانایی الکتریکی قوي دارد. : عنصر  گزینۀ 
همۀ مواد طبیعی و مصنوعی از زمین به دست می آیند.  28

ذخایر زمین به طور یکنواخت توزیع نشده اند.
افزودن مواد به یکدیگر همواره سبب بهبود خواص آن ها نمی شود.

طبق متن کتاب برخی (نه همگان) بر این باورند که هرچه میزان بهره برداري از منابع یک کشور بیش تر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است.

در گروه  از باال به پایین رسانایی الکتریکی و شکل پذیري افزایش می یابد و آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت عناصر این گروه به   ختم می شود. در  29

دوره اي که  حضور دارد (دورة سوم جدول تناوبی عناصر) تعداد نافلزات برابر  و تعداد فلزات برابر  است. در ضمن عالوه بر  و  که جزو فلزات هستند و رسانایی الکتریکی و سطح

براق دارند،  و  هم که جزو شبه فلزات هستند سطحی براق و رسانایی الکتریکی کمی دارند.
عبارت هاي آ و ب درست هستند.   30

بررسی عبارت ها:

عبارت آ: اتم اغلب فلزات واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب نمی رسند. آهن یون هاي  و   و وانادیم هم یون هاي  و   دارند و هیچ کدام به آرایش گاز نجیب
نمی رسند.

) است که در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها وجود دارد. عبارت ب: نخستین عنصر واسطۀ جدول دوره اي اسکاندیم (

عبارت پ: در یون ها آرایش  یا  می تواند وجود داشته باشد:

یا                   

یا                   

 عبارت ت: نخستین سري فلزات واسطۀ جدول دوره اي اغلب به شکل ترکیب هاي یونی مانند اکسیدها، کربنات ها و... یافت می شوند.
بررسی گزینه هاي نادرست:  31

) عناصري که الکترون هاي ظرفیت برابر دارند، اغلب در یک گروه از جدول تناوبی قرار دارند. گزینۀ 
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) شبه فلز ها نیز می توانند الکترون به اشتراك بگذارند و در اثر ضربه خرد شوند. گزینۀ 

) رفتار شیمیایی شبه فلز ها مانند نافلز ها و خواص فیزیکی آن ها بیش تر شبیه به فلز ها است. گزینۀ 
سیلیسیم رسانایی الکتریکی کمی دارد. سطحی صیقلی داشته و قابلیت چکش خواري ندارد.  32

عناصر گروه چهاردهم در الیۀ آخر خود چهار الکترون دارند و در زیرالیۀ آخرشان  دو الکترون دارند. سایر موارد می تواند مربوط به ویژگی هاي یکی از  33
عناصر این گروه باشد.

در دورة سوم  عنصر است که در میان آن ها  شبه فلز است. سدیم، منیزیم و آلومینیوم فلز، فسفر، گوگرد، کلر و آرگون نافلز است؛ ولی با توجه به توضیح  34

تست که از گازهاي نجیب صرف نظر کرده است؛ پس گزینۀ  صحیح است.

وجود اغلب عناصر واسطه در شیشه ها سبب ایجاد رنگ در آن ها می شود؛ بنابراین عنصر  را در نظر می گیریم که جزِء عناصر دستۀ  است.  35
استخراج بیش از حد از منابع یک کشور لزومًا به معنی پیشرفته بودن کشور نیست؛ چرا که می تواند نشان دهندة عدم استفادة بهینه از این منابع باشد.  36

ممکن است در یک گروه از جدول دوره اي برخی از عنصرها فلز، برخی نافلز و برخی شبه فلز باشند، بنابراین همۀ عناصر یک گروه لزومًا از نظر رفتار فلزي و  37
نافلزي یکسان نیستند.

فلزها (اصلی و واسطه) چکش خوار هستند و در اثر ضربه تغییر شکل می دهند.  38

عنصر  در گروه دوم و دورة چهارم و عنصر  در گروه پانزدهم و دورة سوم جدول دوره اي قرار گرفته است.  39
بررسی موارد:

مورد الف) شعاع اتمی  از عنصر  کمتر ولی خصلت نافلزي عنصر  از عنصر  بیشتر است.

مورد ب) عنصر  در جدول تناوبی در یک گروه و پایین تر از  قرار دارد، در نتیجه شعاع اتمی و خصلت فلزي بیشتري دارد.
مورد پ) در دوره هاي دوم و سوم جدول دوره اي فلز، نافلز و شبه فلز وجود دارد.

) بیش ترین شعاع اتمی را دارد. مورد ت) در میان عناصر دورة چهارم جدول دوره اي، پتاسیم (
گسترش صنعت خودروسازي مدیون دسترسی به فوالد است.  40

در یک گروه از باال به پایین شعاع اتمی افزایش می یابد، زیرا تعداد الیه ها افزایش می یابد و البته تعداد پروتون ها هم افزایش می یابد.  41
در یک دوره از چپ به راست شعاع کاهش می یابد، زیرا تعداد الیه ها ثابت است، ولی تعداد پروتون ها افزایش می یابد.

بررسی گزینه ها:  42

) عنصر  شبه فلز است و رسانایی الکتریکی آن از عنصر فلزي  کمتر است. گزینۀ 

) عنصر  در طبیعت به صورت جامد زرد رنگ یافت می شود و جزء نافلزات است که در اثر ضربه خرد می شود. گزینۀ 

) عنصر  (برم) در دماي  با گاز هیدروژن واکنش می دهد. گزینۀ 

) عنصر  در طبیعت به صورت  و  یافت می شود. گزینۀ 
بررسی گزینه ها:  43

»: عنصر  و  هر دو شبه فلزند.  گزینۀ «

»: عنصر  و  هر دو زردرنگ هستند؛ ولی کلر به حالت گازي و گوگرد به حالت جامد در طبیعت یافت می شود. گزینۀ «

»: رسانایی الکتریکی  که یک نافلز است از  که عنصري فلزي است، کمتر است. گزینۀ «

»: عنصر  در اثر ضربه ُخرد می شود. گزینۀ «
قطعات فرسودة دوچرخه به عنصرهاي سازندة خود تبدیل نمی شوند. به عنوان مثال آهن به کار رفته در ساخت دوچرخه  به شکل زنگ آهن به طبیعت باز  44

می گردد.
توزیع منابع خدادادي در کرة زمین به صورت ناهمگون می باشد.  45

46  بررسی گزینه ها:

) وجود دارند. ) و سه فلز ( و  )، یک شبه فلز ( »: در دورة سوم جدول دوره اي به جز گاز نجیب، سه نافلز ( و  گزینۀ «

»: در گروه  جدول دوره اي، دو شبه فلز  و  وجود دارد و سه عنصر  و  توانایی به اشتراك گذاشتن الکترون را دارند که نسبت آن ها برابر  است. گزینۀ «

»: خواص فیزیکی شبه فلز  بیشتر شبیه فلزات و رفتار شیمیایی آن  مشابه نافلزات است. گزینۀ «

»: همۀ  عنصر جدول دوره اي شناسایی و توسط آیوپاك تأیید شده است، به طوري که هیچ خانه اي در جدول تناوبی خالی نیست. گزینۀ «
تمامی موارد نادرست هستند.  47

بررسی موارد:
مورد  الف) همۀ مواد طبیعی و ساختگی از کرة زمین به دست می آیند.

مورد ب) میزان استخراج زیاد منابع در یک کشور دلیلی بر توسعه یافته بودن آن کشور نیست.
مورد پ) جرم کل مواد در کرة زمین به تقریب ثابت است.

48  بررسی سایر گزینه ها:

»: تعداد الیه هاي الکترونی در عناصر یک گروه یکسان نبوده و با افزایش شمارة دوره، افزایش می یابد. گزینۀ «

»: تعداد زیرالیه ها به تنهایی خواص شیمیایی را تعیین نمی کند. گزینۀ «

»: از آنجا که آرایش الکترونی این عناصر متفاوت است، آرایش الکترونی یون هاي حاصل از آن ها نیز متفاوت است. گزینۀ «
عبارت هاي (اول)، (دوم) و (سوم) دست هستند.   49

بررسی عبارت ها: 
عبارت اول: طبق نمودار تولید یا مصرف نسبی برخی مواد در جهان، در سال هاي اخیر سهم مواد معدنی بیشتر از سوخت هاي فسیلی و سهم سوخت هاي فسیلی نیز بیشتر از فلزها بوده است.

عبارت دوم: باتوجه به نمودار تولید یا مصرف نسبی برخی مواد در جهان، صحیح می باشد.
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عبارت سوم: زندگی روزانۀ ما به منابع شیمیایی وابسته است.
عبارت چهارم: منابع شیمیایی در سرتاسر زمین به طور یکسان توزیع نشده اند.

عبارت هاي «آ» و «ت» نادرست هستند.  50
بررسی عبارت هاي نادرست:

عبارت آ) عناصر در جدول دوره اي، براساس عدد اتمی چیده شده اند.

عبارت ت) جدول دوره اي شامل  گروه و  دوره است.

عبارت هاي (آ)، (ب) و (پ) درست هستند.  51
 بررسی عبارت ها:

عبارت (آ): آرایش الیۀ ظرفیت هالوژن ها به صورت  است که با گرفتن یک الکترون به یون هالید تبدیل می شوند.
 عبارت (ب): فلوئور و کلر در دماي اتاق به صورت مولکول هاي گازي و دو اتمی مشاهده می شوند.

 عبارت (پ): هالوژن ها در حالت آزاد به صورت مولکولی و دواتمی یافت می شوند.

 عبارت (ت): فقط کلر در دماي اتاق به آرامی با گاز  واکنش می دهد.

»: در مجوع در حدود  میلیارد تن از این مواد در سال  استخراج و مصرف می شود. بررسی گزینۀ «  52

با گسترش دانش تجربی به رابطۀ میان خواص مواد با عنصرهاي سازندة آن ها پی برده شد.  53

54  بررسی گزینه هاي نادرست: 

مجموع میزان تولید یا مصرف نسبی فلزها و سوخت هاي فسیلی در سال هاي  تا  از مواد معدنی کمتر است و مقایسۀ برآورد میزان تولید یا مصرف نسبی مواد در سال  به صورت

«مواد معدنی  سوخت هاي فسیلی  فلزها» است. پراکندگی منابع شیمیایی در جهان، باعث پیدایش تجارت جهانی شده است.

مواد مصنوعی از مواد طبیعی استخراج شده از زمین تولید می شوند؛ بنابراین می توان گفت که همۀ مواد مصنوعی مانند همۀ مواد طبیعی از کرة زمین به دست  55
می آیند.

کاتیون  به آرایش الکترونی  می رسد اما آنیون  به آرایش الکترونی  نمی رسد.  56

رسانایی الکتریکی کمی دارد.  57
در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراك می گذارد.

شکننده است و در اثر ضربه خرد می شود.

تنها عبارت «ب» درست است.  58
بررسی عبارت هاي نادرست:

عبارت «الف»: در یک دوره از چپ به راست با افزایش عدد اتمی، شمار الیه هاي الکترونی ثابت می ماند، اما نیروي جاذبۀ هسته بر الکترون هاي الیۀ ظرفیت بیشتر خواهد شد.

عبارت «پ»: قدرت فلزي عنصر دوم از گروه اول  کمتر از عنصر سوم این گروه  است. همچنین، قدرت نافلزي عنصر سوم گروه هفدهم  نیز کمتر از عنصر دوم این

گروه  است . به این ترتیب در شرایط یکسان، سرعت واکنش بین  و  کمتر از سرعت واکنش بین  و  خواهد بود.
عبارت «ت»: در دورة سوم با صرف نظر از گاز نجیب، سه عنصر فلزي و سه عنصر نافلزي وجود دارد.

بررسی گزینه ها:  59

»: در این گروه کربن نافلز و سیلیسیم و ژرمانیم عنصر شبه فلز هستند. گزینۀ «

»: عنصرهاي فلزي گروه  در واکنش ها الکترون از دست می دهند.   گزینۀ «

»: ژرمانیم رسانایی گرمایی دارد و در اثر ضربه خرد می شود.  گزینۀ «

»: گرافیت یکی از دگرشکل هاي کربن بوده و رساناي جریان برق است؛ هم چنین در اثر ضربه خرد می شود.  گزینۀ «

بررسی گزینه هاي نادرست:  60

»: نادرست – واکنش پذیري در گروه اول از باال به پایین افزایش می یابد. گزینۀ «

»: نادرست – شعاع اتمی در یک دوره از چپ به راست کاهش می یابد. گزینۀ «

»: نادرست – فعالیت شیمیایی نافلزها از چپ به راست در هر دوره افزایش می یابد. گزینۀ «
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