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مبحث

شیمی

گزینه 1 1

برای موارد "الف" و "ت" باید عدد رومی به  کار ببریم.

الف) منگنز 

ت) مس 

چون این فلزها دو نوع کاتیون تولید می  کنند.

(M n)

(Cu)

گزینه 4 2

هلیم با اینکه در گروه ۱۸ جدول دوره ای عنصرها جای دارد، اما عنصری از دستۀ  است و آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت آن با دیگر

گازهای نجیب متفاوت است.

s

گزینه 2 3

عبارت اول و سوم درست هستند.

بررسی عبارت ها:

عبارت اول: درست. در یک دوره از چپ به راست، خصلت فلزی کاهش و در یک گروه از باال به پا�ن، خصلت فلزی افزایش

می  یابد؛ بنابراین بدیهی است که خصلت فلزی عنصر  (فلز قلیایی خاکی) از عنصر  (فلز قلیایی) کمتر باشد.

عبارت دوم: نادرست. در گروه  های نافلزی از باال به پا�ن، خصلت نافلزی کاهش یافته و تمایل عنصر به گرفتن الکترون کمتر

می  شود؛ بنابراین تمایل اتم  به گرفتن الکترون از اتم  کمتر است.

عبارت سوم: درست. در یک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی کاهش و در یک گروه از باال به پا�ن شعاع اتمی افزایش می  یابد؛

بنابراین انتظار داریم عنصر  که نسبت به  و  در موقعیت پا�ن  تر و سمت چپ آن ها قرار گرفته است، شعاع اتمی بیشتری

داشته باشد.

عبارت چهارم: نادرست. باتوجه به توضیحات داده شده در عبارت سوم، بدیهی است عنصر  بزرگ ترین شعاع اتمی را دارد.

AE

GD

XDG

X

مجموعه راشا کنکورشیمی 602

فصل 1 نیمه ی اول
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گزینه 4 4

،  و  را نتیجه گرفت به صورت:  ، باتوجه به انجام شدن 3 واکنش داده شده، می توان ترتیب واکنش پذیری چهار فلز 

پس واکنش پذیرترین فلز در بین آن ها  است و استخراج  از سایر فلزهای داده شده آسان تر می باشد که ترکیب آن

 است، پس:

M gTiF eAg

M g > Ti > F e > Ag

M gAg

AgN O۳

 =
M g جرم مولی

Ag جرم مولی ترکیب
 =

M g
AgN O  ۳

 =
۲۴
۱۷۰

۷/۰۸

گزینه 1 5

رابطۀ داده  شده برای ترکیب  های یونی محلول در آب برقرار است. دو ترکیب منیزیم کلرید و لیتیم سولفات در آب حل می  شوند و

(III)ترکیب  های نقره کلرید، باریم سولفات، آهن  هیدروکسید و کلسیم فسفات در آب نامحلول هستند.
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گزینه 3 6

بررسی عبارت ها:

مورد اول: درست. در دورۀ سوم، عناصر جامد عبارت هستند از: سدیم، منیزیم، آلومینیم، سیلیسیم، فسفر، گوگرد و عناصر گازی

عبارت اند از: کلر و آرگون؛ بنابراین از میان ۸ عنصر دورۀ سوم، ۶ عنصر حالت فیزیکی گازی ندارند.

مورد دوم: درست. از میان ۵ عنصر اول گروه ۱۴، کربن نافلز، سیلیسیم و ژرمانیم شبه فلز، قلع و سرب فلز هستند؛ بنابراین مجموع

شمار عناصر فلزی و نافلزی برابر ۳ است. از میان عناصر دورۀ سوم نیز، عنصرهای سدیم، منیزیم و آلومینیم فلز هستند، بنابراین

مجموع شمار عنصرهای فلزی و نافلزی از میان ۵ عنصر اول گروه ۱۴ (شامل سه عنصر)، با شمار عنصرهای فلزی دورۀ سوم (شامل

سه عنصر) برابر است.

مورد سوم: نادرست. در دورۀ سوم جدول تناوبی، بیشترین واکنش پذیری در میان نافلزات، مربوط به نافلز کلر است که آخرین نافلز

این دوره نیست. آخرین نافلز دورۀ سوم، آرگون است که واکنش پذیری ناچیزی دارد.

مورد چهارم: نادرست. فسفر و گوگرد، نافلزات جامد دورۀ سوم جدول تناوبی هستند که به دلیل شعاع بیشتر، واکنش پذیری

کمتری نسبت به نافلز گازی کلر دارند؛ اما هر دوی این عناصر از گاز نجیب آرگون، واکنش پذیری بیشتری دارند. ترتیب

واکنش پذیری نافلزات دورۀ سوم:

مورد پنجم: درست. عنصر فسفر، نخستین نافلز دورۀ سوم جدول تناوبی است که باتوجه به کتاب درسی، حداقل دو آلوتروپ (فسفر

قرمز و سفید) به رنگ های متفاوت دارد.

 =
۸
۶

%۷۵

 گاز کلر  >  جامد گوگرد  >  جامد فسفر  >  گاز آرگون 
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گزینه 2 7

عبارت های 1 و 3 درست هستند.

ابتدا باتوجه به شماره دوره و گروه عنصرهای داده شده، نماد واقعی هر عنصر را مشخص می کنیم:

بررسی عبارت ها:

،  است که آن را به عنوان یک شبه فلز می شناسیم. عبارت 1) درست. عنصر 

) و می تواند ناقطبی باشد (مانند عبارت 2) نادرست. ترکیب دوتایی حاصل از گوگرد و اکسیژن می تواند قطبی باشد (مانند 

.(

عبارت 3) درست. عنصر اکسیژن و فلوئور به حالت آزاد به صورت  و  گازی وجود دارند.

) در پیوندهای کوواالنسی شرکت کرده و تمایلی به تشکیل یون ،  و  عبارت 4) نادرست. اوًال سه عنصر اول گروه 14 (یعنی 

، 4 الکترون از دست بدهد، باز هم به آرایش الکترون گاز نجیب نمی رسد! ندارند، ثانیًا با فرض اینکه این عنصر 

A : O X : S D : F E : Si Z : Ge

ESi

SO  ۲

SO۳

O۲F  ۲

CSiGe

(Ge)

Ge :۳۲ [Ar] ۳d ۴s ۴p ⇒۱۰ ۲ ۲ Ge :۴+ [Ar] ۳d۱۰

گزینه 3 8

عبارت های "الف"، "پ" و "ت" درست هستند.

بررسی عبارت های "ب" و "ت":

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

ت) درست. می دانیم که در هردوره عناصر سمت چپ دوره و در هرگروه عناصر پا�ن گروه خصلت فلزی بیشتری دارند.

گزینه 1 9

در هر دوره از جدول دوره ای از راست به چپ از خاصیت نافلزی کاسته و به خاصیت فلزی افزوده می شود. در گروه های فلزی (1 و

2) از باال به پا�ن با افزایش شعاع اتمی تمایل به از دست دادن الکترون و واکنش پذیری بیشتر می شود و خاصیت فلزی افزایش

می یابد.

گزینه 2 10

عبارت اول و پنجم درست اند.

بررسی عبارت ها:

عبارت اول: درست. موادی که از طبیعت به دست می آوریم، مجددًا به طبیعت بازمی گردند و جرم کل مواد موجود در کرۀ زمین

به تقریب ثابت می ماند (مقدار بسیار جزئی از ماده طی واکنش های هسته ای به انرژی تبدیل می شود).

عبارت دوم: نادرست. پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام نیمه رساناها ساخته می شوند.

عبارت سوم: نادرست. قطعه های دوچرخه از فرآوری مواد معدنی و مواد نفتی موجود در زمین به دست می آیند.

عبارت چهارم: نادرست. اگرچه میزان بهره برداری از منابع یک کشور می تواند با توسعه یافتگی آن کشور رابطه داشته باشد اما

توسعه یافتگی یک کشور مشروط به تحقق شرایط دیگری نیز است؛ مانند پیشرفت تکنولوژی، مدیریت منابع انسانی و ...

عبارت پنجم: درست. پنبه، نشاسته و سنگ فیروزه مواد طبیعی و بقیۀ موارد مادۀ مصنوعی هستند.
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گزینه 2 11

در یک دوره از چپ به راست با افزایش عدد اتمی، شعاع اتمی عناصر کاهش می یابد؛ بنابراین انتظار داریم بیشترین شعاع اتمی در

یک دوره (البته به جز دورۀ اول که با هیدروژن شروع می شود!)، مربوط به یک فلز قلیایی (از گروه اول) و کمترین شعاع اتمی

مربوط به یک هالوژن (از گروه ۱۷) باشد.

توجه داشته باشید که طبق فرض سوال برای گازهای نجیب، شعاع اتمی تعریف نمی شود. اکنون باتوجه به منحنی داده شده به

) مربوط به فلزهای قلیایی (از گروه اول) و نقاط مینیمم نمودار ( و ، و  راحتی می توانیم دریابیم که نقاط ماکزیمم نمودار (

) مربوط به عناصر هالوژن (از گروه ۱۷) هستند.

ACEB

D

گزینه 1 12

آرایش های (الف) و (پ) به گاز نجیب می رسند.

(الف  I : [Kr]۴d ۵s ۵p ⇒ می رسد  Xe ۵۳به آرایش گاز نجیب
− ۱۰ ۲ ۶

۵۴

(ب  M n : [Ar]۳d۲۵
۲+ ۵

(پ  Se : [Ar]۳d ۴s ۴p ⇒ می رسد  Kr ۳۴به آرایش گاز نجیب
۲− ۱۰ ۲ ۶

۳۶

(ت  Zn : [Ar]۳d۳۰
۲+ ۱۰

گزینه 1 13

الف) نادرست. پرتوهای خورشیدی را به مقدار زیادی بازتاب می کند.

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

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

ت) نادرست. با گازهای موجود در هواکره، واکنش نمی دهد.

گزینه 1 14

آرایش الکترونی  و  را رسم می  کنیم:

عنصر تیتانیم و نیکل هر دو در حال پر کردن زیرالیۀ  هستند؛ بنابراین عنصر واسطه محسوب می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ 2: در یک دوره از چپ به راست، با افزایش عدد اتمی عنصرها، شعاع اتمی کاهش می  یابد؛ بنابراین انتظار داریم شعاع اتمی

 از  کوچک  تر باشد.

گزینه های 3 و 4: باتوجه به آرایش الکترونی این دو عنصر، هر دو در دورۀ چهارم جدول تناوبی قرار دارند. تیتانیم متعلق به گروه 4

و نیکل متعلق به گروه 10 است.

 N i۲۸ Ti۲۲

Ti :۲۲ ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p  ۴ گروه −۲ ۲ ۶ ۲ ۶۳d ۴s۲ ۲ ۴ دورۀ 

N i :۲۸ ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p  ۱۰ گروه −۲ ۲ ۶ ۲ ۶۳d ۴s۸ ۲ ۴ دورۀ 

d

 N i۲۸ Ti۲۲
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گزینه 3 15

بررسی عبارت ها:

آهن، فلزی است که بیشترین مصرف ساالنه را دارد.  رسوب سبزرنگ و  رسوب سرخ رنگ

هیدروکسیدهای آهن است. می  بینیم که نسبت شمار آنیون های رسوب سرخ به سبز برابر با  است.

، بیشتر است. ، از نسبت شمار آنیون ها به کاتیون ها در  مورد اول: درست. 

، کمتر است. ، از نسبت شمار کاتیون ها به آنیون ها در  مورد دوم: نادرست. 

، کمتر است. ، با نسبت شمار کاتیون ها به آنیون  ها در  مورد سوم: درست. 

، با نسبت شمار آنیون ها به کاتیون ها در  برابر است. مورد چهارم: درست. 

F e(OH)  ۲F e(OH)  ۳

 

۲
۳

 

۲
۳

Ca  (P O  )  ۳ ۴ ۲

 

۲
۳

N a  N۳

 

۲
۳

Cu  SO  ۲ ۴

 

۲
۳

F e  (CO  )  ۲ ۳ ۳

گزینه 1 16

فقط عبارت "ت" درست است.

گزینه 1 17

اگر  برابر با ۶ یا ۷ باشد، حتمًا می بایست پس از گاز نجیب زیرالیۀ  نیز دارای الکترون می بود.

هنگام تشکیل یون  الکترون از دورترین زیرالیه جدا می شود؛ پس به  ختم خواهد شد.

یون های فلزهای واسطه ترکیب های رنگی را می سازند.

nf

M ۲+(n − ۱)d۵

گزینه 2 18

بررسی عبارت ها:

مورد اول: نادرست. مثًال تعداد تک الکترون نیتروژن برابر ۳ و تعداد تک الکترون فلوئور برابر 1 است، اما فلوئور واکنش پذیری

بیشتری دارد.

مورد دوم: درست. در عناصری که واکنش پذیری زیادی دارند، ترکیبات این عناصر از خود عناصر پایدارتر هستند. سدیم و پتاسیم نیز

عناصری به شدت واکنش پذیر هستند که ترکیباتشان از خود آن ها واکنش پذیرتر است.

مورد سوم: درست. در واکنش های گرماده، پایداری فرآورده ها از واکنش دهنده ها بیشتر است. به واکنش گرماده زیر توجه کنید:

آهن واکنش پذیری کمتری از سدیم دارد؛ بنابراین ترکیب حاوی سدیم، در مقابل ترکیب حاوی آهن، پایدارتر است. پس این جمله

درست است: همواره پایداری ترکیب حاوی فلز با واکنش پذیری کمتر، از پایداری ترکیب حاوی فلز واکنش پذیری بیشتر، کمتر

است.

، برلیم کمترین شعاع و کمترین واکنش پذیری را دارد. مورد چهارم: نادرست. در میان فلزات دستۀ 

F e  O  +۲ ۳ N a → N a  O +۲ F e

s
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گزینه 1 19

عبارت "ت" درست نیست.

واکنش موازنه  شدۀ تولید آهن به  روش صنعتی:

مجموع ضرایب مواد برابر 12 است.

۲F e  O  (s) +۲ ۳ ۳C(s) → ۴F e(l) + ۳CO  (g)۲

گزینه 4 20

همۀ موارد درست هستند.

مورد اول:

مورد دوم: فلزهای قلیایی (گروه 1) واکنش پذیرترین فلزها و هالوژن ها (گروه ۱۷) واکنش پذیرترین نافلز هستند.

مورد سوم:

مورد چهارم:

مجموع الکترون های  و  برابر ۸ است؛ بنابراین در گروه ۸ قرار دارد. و در الیۀ سوم  دارای ۶ الکترون در زیرالیۀ 

و 6 الکترون در زیرالیۀ  است.

۴f : n + l = ۴ + ۳ = ۷
۵d : n + l = ۵ + ۲ = ۷
۶p : n + l = ۶ + ۱ = ۷

Z = ۱۹ : ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p  

۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۴s۱

Z = ۲۴ : ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p ۳d  

۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۵ ۴s۱

Z = ۲۹ : ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p ۳d  

۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۱۰ ۴s۱

Z = ۲۶ : ۱s ۲s ۲p ۳s   ۴s۲ ۲ ۶ ۲

 

n = ۳
l = ۱

 ۳p۶

 

n = ۳
l = ۲

 ۳d۶ ۲

۴s۳d(n = ۳)۳p

۳d
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گزینه 4 21

همۀ واکنش های داده شده به طور خودبه خودی انجام می شوند.

، 5 الکترون با  داشته و دومین فلز قلیایی خاکی  است.  با آرایش 

، تعداد الکترون های الیۀ سوم 5 برابر الیۀ چهارم است. در  با آرایش 

کاتیونی با آرایش  بوده و  آخرین فلز دورۀ سوم است.

اولین شبه فلز گروه 14،  است.

(الف واکنش پذیری : N a > M g ⇒ ۲N a + M gO → N a  O +۲ M g

 N a۱۱۱s ۲s ۲p ۳s۲ ۲ ۶ ۱l = ۰M g

(ب واکنش پذیری : T i > F e ⇒ ۳Ti + ۲F e  O  →۲ ۳ ۳TiO  +۲ ۴F e

 Ti۲۲۱s ۲s ۲p ۳s ۳p ۳d ۴s۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۲ ۲

(پ واکنش پذیری : Al > Cu ⇒ Al + CuSO →۴ Al  (SO  )  +۲ ۴ ۳ Cu

 Cu۲۹
۲+[Ar]۳d۹Al

(ت واکنش پذیری : C > Si ⇒ C + SiO  →۲ CO  +۲ Si

Si
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گزینه 1 22

در همۀ عناصر موجود در دورۀ چهارم، الیۀ الکترونی اول دارای 2 الکترون است؛ پس باتوجه به نسبت داده شده در سطر سوم جدول

،  و  به ترتیب دارای 6، 7، 4 و 3 الکترون ظرفیتی هستند.  ، ارائه شده در متن سوال، عنصرهای 

در میان این عناصر، عنصر  و  از فلزات واسطۀ دورۀ چهارم هستند. در عنصرهای واسطۀ دورۀ چهارم، شمار الکترون های

ظرفیتی، با مجموع الکترون های زیرالیه های  و  برابر است؛ بنابراین آرایش الکترونی این دو عنصر به صورت زیر خواهد بود:

عنصرهای  و  از عنصرهای اصلی دورۀ چهارم هستند که الکترون های ظرفیتی آن ها به  ترتیب در زیرالیۀ  و سپس 

قرار می  گیرد؛ بنابراین آرایش الکترونی این دو عنصر به صورت زیر خواهد بود:

بررسی گزینه  ها:

گزینۀ 1: عدد اتمی عنصر  برابر ۲۴ و شمار نوترون های آن ۲8 است (مطابق جدول داده شده)؛ درنتیجه عدد جرمی عنصر  برابر

۵۲ خواهد بود. 

همچنین میان عنصر  از گروه 4 و عنصر  از گروه 13، 8 عنصر از گروه 5 تا ۱۲ قرار دارند که همگی فلز واسطه هستند.

گزینۀ 2: در یک دوره از چپ به راست، با افزایش عدد اتمی، شعاع اتمی کاهش می  یابد؛ بنابراین انتظار داریم شعاع اتمی  از

عنصر  بزرگ تر باشد. ضمنًا تفاوت شمار نوترون ها و پروتون ها در اتم عنصر  برابر ۱۰ است (نه ۱۲).

گزینۀ ۳: دو عنصر  و  در واقع همان  و  هستند. کروم در ترکیب های خود به صورت  و  و گالیم

، همان عنصر  است که در دمای اتاق به گاز هیدروژن واکنش نمی دهد. به صورت  وجود دارد. همچنین عنصر 

گزینۀ ۴: آرایش الکترونی اتم عنصر   از قاعدۀ آفبا پیروی نمی کند. 

، 10 الکترون و ) در اتم عناصر  و  نابرابر است. در اتم  همچنین شمار الکترون ها با  (الکترون های موجود در زیرالیۀ 

، 2 الکترون با عدد کوانتومی  وجود دارد. در اتم 

ADEM

AE

۴s۳d

A : [  Ar]۳d ۴s ⇒ (  Cr) ۶ ۲۴گروه ۱۸
۵ ۱

۲۴

E : [  Ar]۳d ۴s ⇒ (  Ti) ۴ ۲۲گروه ۱۸
۲ ۲

۲۲

DM۴s۴p

D : [  Ar]۳d ۴s ۴p ⇒ (  Br) ۱۷ ۳۵گروه ۱۸
۱۰ ۲ ۵

۳۵

M : [  Ar]۳d ۴s ۴p ⇒ (  Ga) ۱۳ ۳۱گروه ۱۸
۱۰ ۲ ۱

۳۱

AA

(A = N + Z = ۲۸ + ۲۴ = ۵۲)

 E۲۲ M۳۱

E۲۲

 M۳۱D

D در عنصر : N − Z = ۴۵ − ۳۵ = ۱۰

AM Cr۲۴ Ga۳۱Cr۲+Cr۳+

Ga۳+D Br۳۵

A(  Cr)۲۴(  Cr :۲۴ [  Ar]۳d ۴s )۱۸
۵ ۱

l = ۲dDED۳۵

 E۲۲l = ۲

گزینه 3 23

مورد اول: درست، در یک گروه، شبه فلز حتمًا پا�ن تر از نافلز در جدول دوره ای قرار داشته و عدد اتمی بزرگ تری دارد.

مورد دوم: درست، باتوجه به اینکه در بحث مقایسۀ شعاع اتمی گازهای نجیب در نظر گرفته نمی شوند، هالوژن  حتمًا در سمت

راست نافلز  قرار داشته و شعاع کوچک تری دارد.

مورد سوم: نادرست، هالوژن های گازی، فلوئور و کلر در دوره های دوم و سوم هستند. بنابراین  می تواند گاز نجیب دورۀ سوم یا

یکی از نافلزهای دوره های چهارم تا هفتم باشد.

مورد چهارم: درست،  در گروه دوم قرار دارد که با عنصر گروه ۱۶ ترکیبی با فرمول شیمیایی  تشکیل می دهد.

مورد پنجم: نادرست، نمی توان گفت نافلزی که فعالیت شیمیایی بیشتر دارد، دارای عدد اتمی کوچک تر است. به عنوان مثال

فعالیت شیمیایی کلر از کربن بیشتر است و عدد اتمی بزرگ تری هم دارد.

D

X

X

 Z۱۲ZX
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گزینه 2 24

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

واسطه است که این فلزها در دوره  های ۴ تا ۷ و گروه  های ۳ تا ۱۲ قرار دارند.

گزینه 4 25

در یک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی عنصرها کاهش می  یابد و شیب تغ�ر شعاع در عنصرهای اصلی سمت چپ جدول

(فلزها) از عنصرهای سمت راست (نافلزها) بیشتر است. به عبارت دیگر با افزایش عدد اتمی تفاوت بین شعاع اتمی عنصرهای

متوالی، رفته  رفته کمتر می  شود. به عنوان مثال تفاوت شعاع اتمی  و  بیشتر از تفاوت شعاع اتمی بین دو عنصر  و

 است.

 N a۱۱ M g۱۲P۱۵

 S۱۶

گزینه 4 26

بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. منابع شیمیایی در زمین یکسان توزیع نشدند و این دلیلی بر پیدایش تجارت است.

گزینۀ 2: نادرست.  همۀ مواد طبیعی و همۀ مواد ساختگی از زمین به دست می آیند.

گزینۀ 3: نادرست. ظرف غذا از خاک چینی ساخته شده است.

گزینۀ 4: درست. کمترین میزان تولید یا مصرف نسبی مربوط به فلزها است، اما کمترین درصد رشد مربوط به سوخت های فسیلی

است.

گزینه 4 27

چون واکنش (1) انجام می شود، پس واکنش پذیری 

چون واکنش (2) انجام نمی شود، پس واکنش پذیری 

چون واکنش (3) انجام می شود پس واکنش پذیری 

باتوجه به مقایسۀ انجام شده برای واکنش پذیری هالوژن ها، با ترکیب این مقایسه ها به نتیجۀ زیر می رسیم:

،  و  به ترتیب عناصر فلوئور، کلر، برم و ید هستند که حالت فیزیکی فلوئور و کلر: گاز، حالت فیزیکی برم: مایع  ، درنتیجه 

و حالت فیزیکی ید: جامد است.

،  و  که به ترتیب برم، ید، کلر و فلوئور هستند، در دمای اتاق به ترتیب مایع، جامد، گاز و گاز  ، بنابراین حالت فیزیکی 

خواهد بود.

A > B

D > C

B > D

 واکنش پذیری  : A > B > D > C

ABDC

DCBA
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گزینه 2 28

دورۀ چهارم و گروه ۱۵:

با گرفتن 3 الکترون به آرایش گاز نجیب می رسد:

X :۳۳ ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p ۳d  

۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۱۰

الکترون ۵

 

الیۀ ظرفیت

 ۴s ۴p۲ ۳

X + ۳e →−
 

یون پایدار

 

فرمول
X۳−

گزینه 4 29

بررسی سایر عبارت ها:

ب) نادرست. هرچه یک اتم فلزی راحت  تر الکترون از دست بدهد، فعالیت شیمیایی و خصلت فلزی آن بیشتر است.

ت) نادرست. اتم مانند یک کره است که الکترون  ها پیرامون آن در چندالیۀ الکترونی در حرکت  اند.

گزینه 3 30

عنصر  هم گروه با  و در تناوب بعدی آن قرار دارد:

سیلیسیم عنصر اصلی سازندۀ سلول های خورشیدی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. سیلیسیم در واکنش با دیگر اتم ها،  به اشتراک می  گذارد و یون تشکیل نمی دهد.

گزینۀ 2: نادرست. خصلت نافلزی در هر دوره از چپ به راست افزایش می  یابد، پس خصلت نافلزی  از عنصر بعد از آن، کمتر

است.

گزینۀ 4: نادرست.  و  جزء هم گروه های  هستند، ولی در واکنش با دیگر اتم ها، الکترون از دست می  دهند.

XC

X : ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p۱۴
۲ ۲ ۶ ۲ ۲

⇒ X : Si

e−

Si

P bSnSi

گزینه 3 31

عبارت های "ب"، "پ" و "ث" درست هستند.

بررسی عبارت ها:

الف) نادرست. همۀ فلزها در حالت کلی رفتارهای مشابهی دارند، اما تفاوت های قابل توجهی میان آن ها وجود دارد.

ب) درست.

پ) درست.

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

. Kr۳۶ Rb۳۷ ث) درست. کاتیون هایی که به آرایش  ختم می شوند، مثل  یا 
+

 Sr۳۸
۲+
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گزینه 4 32

تنها مورد "ب" در افزایش تقاضای جهانی از منابع زمین نقش ندارد.

گزینه 4 33

بررسی عبارت ها:

مورد اول: درست. فلزات همانند گرافیت (نافلز) رسانای جریان الکتریکی هستند.

مورد دوم: درست. بخش عمدۀ جدول تناوبی را فلزات تشکیل می دهند که سطح صیقلی و براق دارند.

مورد سوم: نادرست. اغلب عناصری که چکش خوار نیستند، در سمت راست و باالی جدول قرار دارند. شبه فلزات و نافلزات

چکش خوار نیستند که اغلب آن ها در سمت راست و باالی جدول قرار دارند. هیدروژن نافلزی است که در سمت چپ و باالی

جدول قرار دارد.

مورد چهارم: نادرست. سیلیسیم همانند کربن، رسانای جریان الکتریکی است و اما هیچ یک از این دو عنصر، قابلیت چکش خواری

ندارند.

گزینه 2 34

CuSO  (aq) + F e(s) → F eSO  (aq) + Cu(s)۴ ۴

۸/۴ g F e ×  ×  ×  = ۹/۶ g Cu
۵۶ g F e
۱ mol F e

۱ mol F e
۱ mol Cu

۱ mol Cu
۶۴ g Cu

گزینه 2 35

در عناصر واسطه (گروه سوم تا دوازدهم)، فقط عناصر گروه سوم هستند که با از دست دادن 3 الکترون به آرایش الکترونی گاز

نجیب دورۀ قبل از خود می رسند (آرایش هشت تایی پایدار). این مطلب فقط در مورد عنصری با عدد اتمی 21 صادق است.

شماره گروه در عناصر واسطه برابر جمع الکترون های  الیۀ آخر و  ماقبل آخر می باشد. بنابراین عنصر  مربوط به گروه سوم

) آرایش الکترونی خود را به حالت  ، عناصر واسطه است که با از دست دادن 3 الکترون (الکترون های موجود در زیرالیه های 

هشت تایی پایدار می رساند.

نکتۀ 1: اگرچه عناصر واسطۀ گروه چهارم تا دوازدهم با از دست دادن الکترون کاتیون پایدار تشکیل می دهند اما آرایش الکترونی

الیۀ آخر کاتیون آن ها نمی تواند اکتت (هشت تایی) باشد، زیرا برای رسیدن به آرایش هشت تایی الیۀ ظرفیت، باید بیش از 3

الکترون از دست بدهند و این در عمل امکان پذیر نیست (کاتیون پایدار با بیش از 3 درجه بار مثبت، در عمل وجود ندارد).

نکته 2: عناصری با عدد اتمی  مربوط به عناصر واسطۀ دورۀ چهارم جدول تناوبی هستند که از عنصر  (گروه

سوم) شروع و به عنصر  (گروه دوازدهم) ختم می شوند.

X :۲۱ ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p ۳d ۴s ⇒۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۱ ۲ X :۳+
 Ar[۱۸ ]

sdX۲۱

۴s۳d

۲۱ ≤ Z ≤ ۳۰Sc۲۱

 Zn۳۰
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گزینه 3 36

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

دلیل واکنش پذیری زیاد در طبیعت به صورت ترکیب وجود دارد.

ب) درست. به دلیل آنکه یکی از فرآورده ها به صورت گازی شکل  از مخلوط واکنش خارج می شود، جرم مخلوط جامد با

گذشت زمان کاهش می یابد.

پ) نادرست. به دلیل صرفۀ اقتصادی بیشتر از کربن به جای سدیم استفاده می کنند.

ت) نادرست. در هر واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام می شود، واکنش پذیری فرآورده ها نسبت به واکنش دهنده ها کمتر

است.

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

(P  )۴

CO  (g)۲

گزینه 1 37

بررسی موارد:

1) از بین فلزهای واسطۀ دورۀ چهارم دو عنصر  و  دارای آرایش الکترونی 

هستند و دو عنصر  و  دارای آرایش الکترونی  هستند.

2) آهن دو اکسید طبیعی با فرمول های  (آهن  اکسید) و  (آهن  اکسید) دارد.

، نخستین فلز واسطه در جدول دوره ای است که در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها وجود 3) اسکاندیم 

دارد.

(4

 Cr(../۳d ۴s )۲۴
۵ ۱M n(../۳d ۴s )۲۵

۵ ۲۳d۵

 Cu(../۳d ۴s )۲۹
۱۰ ۱

 Zn(../۳d ۴s )۳۰
۱۰ ۲۳d۱۰

F eO(II)F e  O  ۲ ۳(III)

( Sc)۲۱

Sc :۲۱ ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p ۳d ۴s  

۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۱ ۲ −۳e−

 Sc :۲۱
۳+ ۱s ۲s ۲p  

۲ ۲ ۶

هشتایی

 ۳s ۳p۲ ۶

Cr : ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p ۳d ۴s   Cr : ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p ۳d۲۴
۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۵ ۱ −۳e−

۲۴
۳+ ۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۳

به هشتایی نمی رسد
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پاسخ بخش اول مسئله:

واکنش  پذیری  کمتر از  است، بنابراین  با  واکنش نمی  دهد و همۀ  تولیدشده مربوط به واکنش  با

 است.

پاسخ بخش دوم مسئله:

هر یک مول  شامل یک مول  و یک مول  است، بنابراین:

هر یک مول  شامل 2 مول  و یک مول  است، بنابراین:

CN aN a  O۲CCO  ۲F eO

C

۲F eO + C → ۲F e + CO  ۲

۳۳۶ mL CO  ×  ×  ×  = ۲/۱۶ g۲ ۲۲۴۰۰ mL
۱ mol CO  ۲

۱ mol CO  ۲

۲ mol F eO
۱ mol F eO
۷۲ g F eO

۲/۱۶ g F eO ×  =
۷۲ g F eO
۱ mol F eO

۰/۰۳ mol F eO

F eOF e۲+O۲−

۰/۰۳ mol F eO   {
۰/۰۳ mol F e۲+

۰/۰۳ mol O۲−

در مخلوط N a  O جرم = ۶/۵ − ۲/۱۶ = ۴/۳۴ g۲

۴/۳۴ g N a  O ×  = ۰/۰۷ mol N a  O۲ ۶۲ g N a  O۲

۱ mol N a  O۲
۲

N a  O۲N a+O۲−

۰/۰۷ mol N a  O   ۲ {
۰/۱۴ mol N a+

۰/۰۷ mol O۲−

 =
شمار آنیون  ها در مخلوط
شمار کاتیون  ها در مخلوط

 =
۰/۰۳ + ۰/۰۷
۰/۰۳ + ۰/۱۴

۱/۷

گزینه 3 39

بررسی مورد نادرست:

، ۱۲۱ است. gپ) عدد اتمی اولین عنصر دستۀ 

گزینه 2 40

عنصرهای دوره سوم جدول دوره ای (بدون در نظر گرفتن آرگون) عبارت اند از:

  

فلز

 N a  M g  Al۱۱ ۱۲ ۱۳

شبه فلز

  Si۱۴

نافلز

  P  S  Cl۱۵ ۱۶ ۱۷


