ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

1

در ﺟﺪول دورهای ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮار دارد ،ﮐﺪامﯾﮏ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ﻋﻨﺼﺮ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؟

2

 (1ﻋﺪد اﺗﻤﯽ

 (2ﺟﺮم اﺗﻤﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

 (3ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

 (4ﻋﺪد ﺟﺮﻣﯽ

در ﺧﺼﻮص ﺟﺪول دورهای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺪامﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1در ﺟﺪول دورهای  7دوره و  18ﮔﺮوه )ﺳﺘﻮن( ﻗﺮار دارد.
 (2ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ دورۀ ﺟﺪول ،دورۀ ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﺟﺪول ﺑﺎ  32ﻋﻨﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (3از روی ﺟﺪول ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ذرهﻫﺎی زﯾﺮاﺗﻤﯽ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯽ ﺑﺮد.
 (4ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد وﯾﮋهای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

3

ﮐﺪام ﻣﻮارد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ در ﺟﺪول دورهای ،ﺷﻤﺎرۀ ﮔﺮوه و دورۀ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ب( ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻫﺮ دوره از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﻮاص ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﯾﮏ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن ﺟﺪول دورهای ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
پ( در ﺟﺪول دورهای ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  118ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ 8 ،دوره و  18ﮔﺮوه وﺟﻮد دارد.

ت( در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ،ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ،آرﮔﻮن و رادون را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  Ar ،Alو Rd

4

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

 (1اﻟﻒ  -پ  -ت

 (2ب  -پ

 (3ب  -پ  -ت

 (4ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﺪول ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﮐﺪام ﻣﻮارد )اﻟﻒ  -ب  -پ  -ت  -ث  -ج( ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ:

N a + − C a ۲+ − N ۳− − O ۲− − C l− − Ar (1
C s+ − C a ۲+ − N − − O ۲− − C l− − Xe (2
C s+ − Ba ۲+ − N − − O − − C l− − Ar (3
N a + − Ba ۲+ − N ۳− − O ۲− − C l۲− − Xe (4
5

ﮐﺪامﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1اﺗﻢﻫﺎی  ۲۰ Aو  ۳۸ Bﻫﺮ دو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.
 (2ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺮﺧﻼف ﻧﯿﺘﺮوژ ن دو ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺮف  Aآﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 (3ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی دورۀ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺪول ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ در دورۀ ﺳﻮم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 (4دورۀ اول و ﮔﺮوه اول ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ دوره و ﮔﺮوه ﺟﺪول دورهای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1در ﺟﺪول دورهای ،ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﯾﮏ ،دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
 (2در ردﯾﻒ دوم ﺟﺪول دورهای ﻋﻨﺎﺻﺮ 8 ،ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 (3ﺷﯿﻤﯽدانﻫﺎ  118ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮم اﺗﻤﯽ آنﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 (4دورۀ اول و ﮔﺮوه اول ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ دوره و ﮔﺮوه ﺟﺪول ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

7

ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻋﻨﺼﺮی ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﯽ  80در ﮔﺮوه  13ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ و در دورۀ ﺷﺸﻢ ﻗﺮار دارد.

ب(  ۳۴ Seاز ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی دﺳﺘﮥ p
پ( ﻧﻤﺎد ﻋﻨﺼﺮ روی Sn ،اﺳﺖ ﮐﻪ در دورۀ ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﻗﺮار دارد.
ت(  ۴۳ T cدر ﮔﺮوه  7و دورۀ  6ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﻗﺮار دارد.
واﻗﻊ در ﮔﺮوه  16ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ اﺳﺖ.
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ﮐﺪامﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﺟﺪول دورهای ﻋﻨﺎﺻﺮ دارای  8دوره و  18ﮔﺮوه اﺳﺖ.
 ۳۸ Sr (2و  ۵۲ T eﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮏ دوره از ﺟﺪول دورهای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (3ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ از ﺟﺪول دورهای ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺣﺎوی ﻫﻤﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ.
 (4ﺗﻔﺎوت ﻋﺪد اﺗﻤﯽ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ در دورۀ ﺳﻮم و ﮔﺮوه  15ﺟﺪول دورهای ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ در دورۀ ﭼﻬﺎرم و ﮔﺮوه  16ﺟﺪول ﻗﺮار دارد ،ﺑﺮاﺑﺮ 18
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻨﺼﺮ  ۳۳ Asﺑﻪ ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺪام ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؟
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اﺧﺘﻼف ﻋﺪد اﺗﻤﯽ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ ﻫﻢدوره ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ  ۲۰ Aو ﻫﻢﮔﺮوه ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ  ۷ Xاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ دوم ﮔﺮوه  17ﮐﺪام اﺳﺖ؟
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