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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

شیمی

برای نوشتن نام یون حاصل از چه تعداد از عنصرهای زیر، باید عدد رومی به  کار ببریم؟1

الف) منگنز      ب) نقره       پ) باریم       ت) مس       ث) روی       ج) اسکاندیم       چ) آلومینیم

1 (2 2 (1

4 (4 3 (3

کدام مطلب در مورد جدول دوره ای نادرست است؟2

، چیده شده اند. عنصرها در جدول دوره ای بر اساس بنیادی ترین ویژگی آن ها یعنی عدد اتمی  (1

جدول دوره ای شامل 7 دوره (تناوب) و ۱۸ گروه است. (2

عنصرهای این جدول را بر اساس رفتار آن ها، می توان در سه دسته شامل فلز، نافلز و شبه فلز جای داد. (3

آرایش الکترونی همۀ عنصرهای یک گروه کامًال شبیه یکدیگر هستند. (4

(Z)

باتوجه به جدول زیر که به بخشی از جدول تناوبی مربوط است، چند مورد از مطالب زیر درست می باشد؟3

171621

گروه

________

دوره

  2

  3

  4

- خصلت فلزی  در مقایسه با  کمتر است.

- تمایل  در گرفتن الکترون از  بیشتر است.

- شعاع اتمی  از شعاع اتمی  و  بزرگ تر است.

- در میان عنصرهای مشخص شده،  بزرگ ترین شعاع اتمی را دارد.

DA

GE

ZX

AE

GD

XDG

Z

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

مجموعه راشا کنکورشیمی 602

فصل 1 نیمه ی اول
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باتوجه به معادلۀ موازنه نشدۀ واکنش های زیر، نسبت جرم مولی ترکیب شیمیایی فلزی که استخراج آن از سایر فلزها آسان تر4

می باشد به جرم مولی فلزی که واکنش پذیرترین است، به کدام گزینه نزدیک تر می باشد؟

(M g = ۲۴ , T i = ۴۸ , F e = ۵۶ , Cu = ۶۴ , Cl = ۳۵/۵ , Ag = ۱۰۸ , N = ۱۴ , O = ۱۶ :
g.mol )−۱

I) M g + TiCl  → M gCl  + Ti۴ ۲

II) T i + F eCl → F e + TiCl  ۲ ۴

III) F e + AgN O  → F e(N O  )  + Ag۳ ۳ ۲

6 (2 4/5 (1

7 (4 0/15 (3

دربارۀ انحالل چند ترکیب داده  شده در آب، رابطۀ زیر برقرار است؟5

میانگین قدرت پیوند یونی در ترکیب و پیوندهای هیدروژنی در آب < نیروی جاذبۀ یون - دوقطبی در محلول

الف) نقره کلرید           ب) باریم سولفات           پ) آهن  هیدروکسید

ت) منیزیم کلرید          ث) کلسیم فسفات         ج) لیتیم سولفات

(III)

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟6

-  از عناصر دورۀ سوم، حالت فیزیکی گازی ندارند.

- از میان ۵ عنصر اول گروه ۱۴ جدول تناوبی، مجموع شمار عنصرهای فلزی و نافلزی، با شمار عنصرهای فلزی دورۀ سوم برابر است.

- در دورۀ سوم جدول تناوبی، بیشترین واکنش پذیری در میان نافلزات، مربوط به آخرین نافلز این دوره است.

- در دورۀ سوم جدول تناوبی، واکنش پذیری عناصر نافلز جامد، از واکنش پذیری عناصر نافلز گازی کمتر است.

- نخستین نافلز دورۀ سوم، دارای حداقل دو آلوتروپ به رنگ های متفاوت است.

%۷۵

4 (2 5 (1

2 (4 3 (3
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باتوجه به جدول زیر که بخشی از جدول تناوبی عنصرها است، چند مورد از مطالب زیر درست اند؟7

17161514

گروه

______

دوره

  2

  3

   4

، خاصیت شبه فلزی دارد.  -

، همواره ترکیب های دوتایی قطبی تشکیل می دهد. - عنصر  با عنصر 

، به صورت مولکول های  و  وجود دارند. - عنصرهای  و 

، با از دست دادن 4 الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب دورۀ قبل از خود، می رسد. - اتم 

DA

XE

Z

E

AX

ADA  (g)۲D  (g)۲

Z

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد از عبارت های زیر درست هستند؟8

الف) بیشتر عنصرهای جدول دوره ای را فلزها تشکیل می دهند که به طور عمده در سمت چپ و مرکز جدول قرار دارند.

ب) خواص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به نافلزها شبیه بوده درحالی که رفتار شیمیایی آن ها همانند فلزها است.

پ) خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دوره ای تکرار می شود که به قانون دوره ای عنصرها معروف است.

ت) فلزها تمایل به از دست  دادن الکترون دارند و بیشترین خصلت فلزی در عنصرهای سمت چپ و پا�ن جدول دوره ای دیده

می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در هر دوره از جدول دوره ای، از راست به چپ خاصیت فلزی ............ می شود. در گروه های 1 و 2 جدول عنصرهای پا�ن9

خاصیت فلزی ............ دارند. (پاسخ را از راست به چپ بخوانید)

کمتر - بیشتر (2 بیشتر - بیشتر (1

بیشتر - کمتر (4 کمتر - کمتر (3
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چه تعداد از عبارت های زیر درست اند؟10

- به تقریب جرم کل مواد در کرۀ زمین ثابت می ماند.

- پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از مواردی به نام ابررسانا ساخته می شوند.

- تمام قطعه های دوچرخه از فرآوری مواد معدنی موجود در زمین به دست می آیند.

- هرچه میزان بهره برداری از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است.

- از بین سرامیک، شیشه، فلز آهن، پنبه، نشاسته، بنزین، نایلون و سنگ فیروزه، ۳ ماده، طبیعی و بقیه مصنوعی هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

نمودار تقریبی تغ�رات شعاع اتمی  چند عنصر اصلی جدول تناوبی با عدد اتمی  به صورت زیر است. کدام مورد دربارۀ11

آن ها درست می باشد؟ (برای گازهای نجیب، شعاع اتمی تعریف نمی شود)

(r)(Z)

1) و  در گروه هالوژن ها جای دارند.

2) و  در گروه فلزهای قلیایی جای دارند.

3) و  در یک دورۀ جدول تناوبی جای دارند.

4) و  در یک گروه جدول تناوبی جای دارند.

DE

AC

BD

AB

آرایش الکترونی چه تعداد از یون های زیر به آرایش گاز نجیب می رسند؟12

الف)          ب) 

پ)        ت) 

 I۵۳
−

 M n۲۵
۲+

 Se۳۴
۲−

 Zn۳۰
۲+

1 (2 2 (1

4 (4 3 (3

در مورد طال چند جمله از جمالت زیر نادرست است؟13

الف) پرتوهای خورشید را به مقدار زیادی جذب می کند.

ب) به دلیل کم بودن مقدار طال در معادن طال، پسماند کمی به وجود می آید.

پ) طال رسانای الکتریکی باالیی در شرایط دمایی مختلف دارد.

ت) گازهای موجود در هواکره، واکنش پذیری کم دارند.

1 (2 3 (1

2 (4 4 (3

، نادرست است؟14 )کدام مطلب دربارۀ نیکل  و تیتانیم   N i)۲۸(  Ti)۲۲

نیکل عنصری واسطه و تیتانیم عنصری اصلی است. (1

شعاع اتمی نیکل از شعاع اتمی تیتانیم کوچک  تر است. (2

نیکل و تیتانیم، هر دو در یک دورۀ جدول تناوبی جای دارند. (3

نیکل در گروه 10 و تیتانیم در گروه 4 جدول تناوبی جای دارند. (4
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چند مورد از مطالب زیر، جملۀ داده شده را به نادرستی تکمیل می  کند؟15

در هیدروکسیدهای عنصری که بیشترین مصرف ساالنه را در میان فلزات دارد، نسبت شمار آنیون های رسوب سرخ به آنیون های

رسوب سبز، ............ از نسبت شمار ............ به ............ در ............ است.

- بیشتر / آنیون ها / کاتیون ها / کلسیم فسفات

- بیشتر / کاتیون ها / آنیون ها / سدیم نیترید

- کمتر / کاتیون ها / آنیون ها / مس  سولفات

- برابر / آنیون ها / کاتیون ها / آهن  کربنات

(I)

(III)

4 (2 3 (1

2 (4 1 (3

باتوجه به جدول زیر که قسمتی از جدول دوره ای است چند عبارت درست است؟16

14132

گروه

_______

تناوب

  2

 3

4

الف) شعاع اتمی  از شعاع اتم های  و  بیشتر است.

ب) رسانایی الکتریکی  از  بیشتر است.

پ) در اتم  همانند اتم  تعداد سه زیرالیه با الکترون اشغال شده است.

ت) تمام زیرالیه های اشغال شدۀ اتم  و  از الکترون پر بوده و واکنش پذیری  بیشتر از  است.

A

CB

FED

EBD

FA

BC

ADDA

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

آرایش الکترونی عنصر  به صورت  [گاز نجیب] است. چند مورد دربارۀ این عنصر درست است؟17

الف) این عنصر در گروه 7ُام جدول دوره ای قرار دارد و فلزی واسطه است.

ب) به  می توان مقادیر 4 و 5 و 6 و 7 نیز نسبت داد.

پ) آرایش الکترونی یون  به صورت  [گاز نجیب] است.

ت) اگر  باشد، یون  بی رنگ است.

M(n − ۱)d ns۵ ۲

n

M ۲+(n − ۱)d ns۳ ۲

n = ۴M ۲+

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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چند مورد از عبارت های زیر درست اند؟18

- عناصری که در آرایش الکترون نقطه ای آن ها تک الکترون بیشتری دیده شود، واکنش پذیری بیشتری دارند.

- ترکیبات  و  از خود عناصر سدیم و پتاسیم پایدارتر هستند.

- در واکنش های گرماده، همواره پایداری ترکیب یونی حاوی فلز با واکنش پذیری کمتر، از پایداری ترکیب یونی حاوی فلز با

واکنش پذیری بیشتر، کمتر است. (انیون ها یکسان در نظر گرفته شوند)

- لیتیم کمترین واکنش پذیری را در میان فلزات دستۀ  دارد.

N a  O۲K  O۲

s

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چه تعداد از عبارت های زیر درست نیست؟19

الف) در همۀ شرکت های فوالد جهان، برای استخراج آهن از کربن استفاده می شود.

ب) استخراج فلز  راحت تر از استخراج فلز  بوده و استخراج فلز  سخت تر از فلز  است.

پ) فلز طال تمایل به انجام واکنش ندارد؛ یعنی فلز  از ترکیب هایش پایدارتر است.

ت) مجموع ضرایب مواد درواکنشی که منجر به تولید آهن به  روش صنعتی می شود، برابر 7 است.

AgF eN aAl

Au

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد از مطالب زیر درست است؟20

، برابر است. ،  و  ، برای زیرالیه های  - مجموع عددهای کوانتومی  و 

- واکنش پذیرترین فلز و نافلز در هر دورۀ جدول تناوبی، به ترتیب در گروه 1 و گروه ۱۷ جای دارند.

- اتم هریک از عنصرهای خانه های 19، 24 و ۲۹ جدول تناوبی، در آخرین الیۀ الکترونی اشغال شدۀ خود، یک الکترون دارند.

- بیست و ششمین عنصر جدول تناوبی در گروه ۸ جای دارد و در الیۀ سوم الکترونی اتم آن، شمار الکترون های دارای  با شمار

الکترون های دارای  برابر است.

nl۴f۵d۶p

l = ۱
l = ۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چه تعداد از واکنش های زیر به طور خود به خودی انجام می شود؟21

الف) واکنش عنصری که 5 الکترون با ویژگی  دارد با اکسید دومین فلز قلیایی خاکی

ب) واکنش عنصری که تعداد الکترون های الیۀ سوم آن 5 برابر تعداد الکترون های الیۀ چهارم آن است با زنگ آهن

پ) واکنش سولفات کاتیونی با آرایش  با آخرین فلز دورۀ سوم جدول دوره ای عنصرها

ت) واکنش گرافیت با اکسید اولین شبه فلز گروه 14 جدول دوره ای عنصرها

l = ۰

[Ar]۳d۹

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3



7لرنیتو 1401 /10

باتوجه به داده های جدول زیر که به عنصرهای دورۀ چهارم جدول تناوبی مربوط است، کدام مطلب درست می باشد؟22

عنصرها

______________

ویژگی

28452639شمار نوترون ها در هستۀ اتم

نسبت شمار الکترون های ظرفیتی به شمار الکترون های الیۀ اول الکترونی

اتم
33/521/5

اصلیواسطهاصلیواسطهنوع عنصر

ADEM

عدد جرمی عنصر  برابر ۵۲ است؛ میان عنصرهای  و  در جدول تناوبی، ۸ عنصر فلزی جای دارد. (1

، برابر ۱۲ است. شعاع اتمی عنصر  از عنصر  بزرگ تر و تفاوت شمار نوترون ها و پروتون ها در اتم عنصر  (2

، با هیدروژن در دمای اتاق واکنش می دهد. 3) و  در ترکیب های خود، به صورت کاتیون +۳ وجود دارند؛ عنصر 

، برابر است. ، از قاعدۀ آفبا پیروی نمی کند؛ شمار الكترون ها با  در اتم عناصر  و  آرایش الکترونی اتم عنصر  (4

AEM

EMD

AMD

Al = ۲DE

اگر عنصر  یک نافلز در جدول تناوبی باشد، چند مورد از مطالب زیر درست است؟23

- اگر عنصر  یک شبه فلز هم گروه  باشد، عدد اتمی آن، به یقین از عدد اتمی  بزرگ تر است.

- اگر عنصر  یک هالوژن هم دورۀ  باشد، شعاع اتمی آن به یقین از شعاع اتمی  کوچک تر است.

- اگر عدد اتمی  از عدد اتمی یک هالوژن گازی بزرگ تر باشد،  در یکی از 3 دورۀ اول جدول جای دارد.

، یک ترکیب با فرمول شیمیایی  تشکیل دهد،  در گروه ۱۶ جدول جای دارد. - اگر  در واکنش با فلز 

- اگر فعالیت شیمیایی نافلز  بیشتر از فعالیت شیمیایی  باشد، عدد اتمی  از عدد اتمی  کوچک تر است.

X

YXX

DXX

XX

X Z۱۲ZXX

MXMX

4 (2 5 (1

2 (4 3 (3

تنوع و زیبایی در شیشه، سرخی یاقوت، رنگ سبز زمرد و رنگ زیبای سنگ فیروزه، نشانی از وجود برخی ترکیب  های فلزهای24

............ است که این فلزها در ............ قرار دارند.

واسطه - گروه ۳ تا ۱۲ (2 اصلی - دورۀ ۴ تا ۷ (1

واسطه - دورۀ 1 تا 3 (4 اصلی - گروه ۳ تا ۱۲ (3

شیب نمودار تغ�ر شعاع اتمی کدام سه عنصر، بیشتر است؟25

(2 (1

(4 (3

 O ,  N ,  C۸ ۷ ۶ S ,  P ,  Si۱۶ ۱۵ ۱۴

 Br ,  Se ,  As۳۵ ۳۴ ۳۳ Al ,  M g ,  N a۱۳ ۱۲ ۱۱
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کدام گزینه درست است؟26

یکسان توزیع شدن منابع شیمیایی در زمین دلیلی بر پیدایش تجارت جهانی است. (1

همۀ مواد طبیعی و مقدار کمی از مواد ساختگی از کرۀ زمین به دست می آیند. (2

ظرف غذا از شن و ماسه ساخته شده است. (3

کمترین درصد رشد در میزان تولید یا مصرف نسبی در بین فلزها، مواد معدنی و سوخت های فسیلی از سال 2005 تا االن (4

مربوط  به سوخت های فسیلی است.

باتوجه به واکنش های زیر که به واکنش نمک های حاوی هالوژن سدیم با مولکول های دواتمی چهار عنصر نخست گروه ۱۷ مربوط27

،  و  را به ترتیب در دمای اتاق مشخص کنید.  ، DCBAاست، حالت فیزیکی مولکول دو اتمی هالوژن های 

۱) A  + N aB → N aA + B  ۲ ۲

۲) C  + N aD → ۲ واکنش انجام نمی شود 

۳) B  + N aD → N aB + D  ۲ ۲

جامد - مایع - گاز - گاز (2 مایع - گاز - گاز - جامد (1

مایع - جامد - گاز - گاز (4 گاز - مایع - جامد - گاز (3

عنصر  که در دورۀ ............ و گروه ............ جدول دوره ای، دارای ............ پروتون و در الیۀ ظرفیت خود ............ الکترون28

است و یون پایدار ............ را در ترکیبات تشکیل می دهد.

X

چهارم - پانزدهم - ۳۳ - پنج -  (2 سوم - سیزدهم - ۱۵ - سه -  (1

چهارم - سیزدهم - ۳۱ - سه -  (4 سوم - پانزدهم - ۱۳ - پنج -  (3

X۳+X۳−

X۳−X۳−

چند مورد از موارد زیر درست هستند؟29

الف) رسانایی الکتریکی و گرمایی از ویژگی  های فیزیکی مواد محسوب می  شوند.

ب) هرچه اتمی راحت  تر الکترون از دست بدهد، خصلت فلزی بیشتری دارد و فعالیت شیمیایی آن بیشتر است.

پ) کشف عنصرهای طبیعی به پایان رسیده است و عنصرهای جدید همه به صورت ساختگی هستند.

ت) اتم را مانند کره ای در نظر می  گیرند که الکترون  ها پیرامون آن در یک الیۀ الکترونی در حرکت  اند.

4 (2 1 (1

2 (4 3 (3

X۱۴ کدام گزینه دربارۀ عنصر  درست است؟30

شعاع اتمی آن از یون پایداری که تشکیل می  دهد، بیشتر است. (1

خصلت نافلزی آن از عنصر بعد از آن بیشتر است. (2

عنصر اصلی سازندۀ سلول های خورشیدی است. (3

مانند دیگر عناصر هم گروه خود، در واکنش با دیگر اتم ها، الکترون به اشتراک می  گذارد. (4
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چه تعداد از عبارت های زیر درست هستند؟31

الف) همۀ فلزها در حالت کلی رفتارهای مشابهی دارند و تفاوت های قابل توجهی میان آن ها وجود ندارد.

ب) طال همواره درگذر زمان جالی فلزی خود را حفظ می کند و همچنان خوش رنگ و درخشان باقی می ماند.

پ) استخراج طال همانند دیگر فعالیت های صنعتی آثار زیان بار زیست محیطی برجای می گذارد.

ت) آهن همواره در طبیعت به شکل اکسید یافت می شود.

۳d[Ar]ث) آرایش الکترونی  می تواند مربوط به یک کاتیون باشد. ۴s ۴p۱۰ ۲ ۶

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد از موارد زیر در باال رفتن تقاضای جهانی از منابع زمین نقش دارند؟32

الف) باال رفتن سطح رفاه جامعه

ب) افزایش بازدهی در تولید محصوالت

پ) استفاده از خودروهای شخصی

ت) تأمین نیازهای کشاورزی و دارویی

ث) استفاده از وسایل الکترونیکی کم  مصرف

3 (2 2 (1

4 (4 5 (3

کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟33

- در میان برخی فلزات و نافلزات، خواص فیزیکی مشترکی دیده می شود.

- بخش عمدۀ جدول تناوبی را عناصری تشکیل می دهند که سطح صیقلی و براق دارند.

- همۀ عناصری که چکش خوار نیستند، در سمت راست و باالی جدول قرار دارند.

- سیلیسیم همانند کربن، رسانای جریان الکتریکی است و قابلیت چکش خواری دارد.

4 (2 1 (1

2 (4 3 (3

(II)در واکنش کامل 8/4 گرم فلز آهن با محلول مس  سولفات، چند گرم فلز مس به دست می آید؟34

(Cu = ۶۴ , F e = ۵۶ : g.mol )−۱

9/6 (2 6/4 (1

25/6 (4 19/2 (3

اتم عنصر واسطه ای می تواند کاتیونی پایدار با آرایش الکترونی هشتایی در الیه آخر پر شدۀ خود تشکیل دهد. کدام عدد اتمی را35

می توان به این عنصر نسبت داد؟

21 (2 26 (1

28 (4 29 (3
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چند مورد از مطالب زیر درست است؟36

الف) برخی نافلزها مانند اکسیژن، نیتروژن، فسفر و ... به شکل آزاد در طبیعت وجود دارند.

ب) در اثر انجام واکنش انجام یافته در استخراج آهن از آهن  اکسید توسط کربن، جرم مواد جامد موجود در مخلوط واکنش

کاهش می یابد.

پ) یکی از دالیل استفاده از عنصر کربن به جای فلز سدیم در استخراج آهن، واکنش پذیری بیش ازحد فلز سدیم است.

ت) در هر واکنشی که انجام می شود، واکنش پذیری فرآورده ها از واکنش دهنده ها کمتر است.

ث) در میان فلزها، تنها طال به شکل کلوخه یا رگه های زرد البه الی خاک یافت می شود.

(III)

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

در مورد عنصرهای واسطه چند مورد از مطالب زیر نادرست اند؟37

- دو عنصر دارای آرایش  و دو عنصر دارای آرایش  هستند.

- فلز آهن  دارای دو اکسید طبیعی  و  است.

- از بین آن ها نخستین عنصر در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها وجود دارد.

- کاتیون  برعکس  به آرایش هشتایی می رسد.

۳d۵۳d۱۰

(  F e)۲۶F eOF e  O  ۲ ۳

 Sc۲۱
۳+

 Cr۲۴
۳+

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

38، به مخلوطی از  و  به وزن 6/5 گرم با کربن گرما داده می  شود. اگر گاز کربن دی  اکسید تولیدشده در شرایط 

برابر با 336 میلی  لیتر حجم داشته باشد، مقدار  و نسبت شمار کاتیون  ها به آنیون  ها در مخلوط اولیه کدام است؟ (گزینه  ها را

( از راست به چپ بخوانید، 

F eON a  O۲STP

F eO

O = ۱۶ , N a = ۲۳ , F e = ۵۶ : g.mol−۱

2/3 ، 2/16 (2 1/7 ، 2/16 (1

1/7 ، 3/16 (4 2/3 ، 3/16 (3

چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ جدول شارل ژانت درست است؟39

الف) با مدل کوانتومی همخوانی دارد.

ب) عنصرها در آن، به پنج دسته طبقه بندی می شوند.

پ) عنصرهای دستۀ  شامل ۱۶ گروه خواهد بود و عدد اتمی اولین عنصر آن ۱۱۹ است.

ت) عنصرهای کشف شده در 32 ستون یا گروه جای می گیرند.

ث) عنصرهای دارای عدد اتمی بزرگ تر از ۱۱۸ را می  توان در آن طبقه بندی کرد.

g

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

در دورۀ سوم جدول دوره ای، شمار عنصرهای فلز و نافلز به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟ (با صرف نظر از گازهای نجیب)40

3 ، 3 (2 4 ، 3 (1

3 ، 4 (4 4 ، 4 (3


