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 -علوم تجربی

سرگذشت جدول تناوبی عنصرها ،جـدول تنـاوبی امـروی
عنصرها ،ویژگی ها گروهی عنصرها ،گروه ( 1فلزها قلیـایی) ،گـروه ( 2فلزهـا
قلیایی خاکی) ،گروه  3تا ( 12عنصرها واسطه) ،گـروه  13تـا  ،11هیـدوون یـ
خانواده ت عضو

آزمایش کنید

آزمایش کنید

آزمایش کنید

ص53

ص53

ص14

آبی433

آبی410

آبی
433

 سرگذشت جدول تناوبی 
 -832مندلیف پس از سال ها متوجه شد که اگر عنصرها را بر حسب ...............
آن ها در ردیف هایی کنار یک دیگر بگذارد و آن هاایی را کاه  ...............بساًتا
مشابه داربد در یک گروه زیر هم قرار دهد ،جدول تناوبی به دست می آید.
 -832مندلیف برای رعایت اصل  ...............باگزیر شد برخی از خابه های جدول
پیشنهادی خود را خالی بگذارد.
 -842مندلیف برخی از خواص عنصرهای باشناخته را پیش بینی کرد.
 -842مندلیف خواص  ...............عنصر را پیش بینی کرده باود کاه ایای پایش
گویی ها در  ...............مورد درست بود.
 -848فرمول اکسید اکاآلومینیم ( )Ea8 O3 /EaOاست.
 -843اکابور در اسید حل (می شود /بمی شود)
 -844اکاآلومینیم ،............... ،اکابور ............... ،و اکاسیلیسیم ............... ،است.
 -842مندلیف مجًور بود در مواردی برای در یک ستون قرار دادن عنصرهایی
 ،...............ترتیب قرار گرفتی عنصرها را بر حسب افزایش جرم بادیده بگیرد.
 -842در جدول مندلیف بیکل بعد از  ...............و ید بعد از  ...............آمده بود.
 -842فرض مندلیف ایی بود که چنیی بی بظمی هاایی باه علات  ...............در
ابدازه گیری جرم اتمی روی داده است.
 تست
 -842با توجه به جدول پیشنهادی مندلیف ،کدام گزینه بادرست است؟
 )2جاهای خالی بر اساس اصل تشابه خواص فیزیکی و شیمیایی بارای عناصار
کشف بشده در بظر گرفته شد.
 )8خواص پیش بینی شده برای عنصرهای کشاف بشاده توسان منادلیف ،باا
خواص آن ها پس از کشف مطابقت بداشت.
 )3در جدول مندلیف بعضی از عنصرهای سنگیی تر از عناصر ساًک تار قارار
گرفتند.
 )4اساس طًقه بندی مندلیف ،افزایش جرم اتمی و رعایت اصل تشابه خاواص
فیزیکی و شیمیایی عناصر می باشد.
 جدول تناوبی امروزی 
 -842هنری موزلی و رادرفورد کشف کردبد که  ...............یاا  ...............اتام هار
عنصر منحصر به فرد است.
 -822هنگامی که  ...............عنصرها را بر حسب افزایش  ...............آن ها مرتاب
کردبد بی بظمی های موجود در جدول مندلیف به آسابی قابل توجیه بود.
 -822طًق قابون تناوبی عنصرها اگر عنصرها بر حسب  ...............در کناار یاک
دیگر قرار گیربد  ...............آن ها به صورت تناوبی تکرار می شود.
 -828رفتار شیمیایی هر عنصر به وسیله  ...............آن تعییی می شود.
 -823خواص شیمیایی عنصرهای  ...............به ایی دلیل (مشابه /یکسان) اسات
که  ...............آن ها به یکدیگر شًیه است.
 تست
 -824خواص شیمیایی عنصرهای هم گروه به ایی دلیل مشابهند که........
 )2تعداد الیه های الکتروتی در اتم آن ها برابر است.
 )8تعداد زیر الیه در آخریی الیه الکتروبی آن ها ،برابر است.
 )3آرایش الکتروبی الیه ظرفیت آن ها مشابه است.
 )4آرایش الکتروبی یون حاصل از آن ها یکسان است.
 ویژگی گروهی عنصرها 
 -822در حدود  ...............عنصر از جدول تناوبی در طًیعت یافت می شود.
 -822بیشتر عنصرهای جدول تناوبی  ...............هستند.

آبی431

آبی411
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آبی950
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آبی919
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آبی915

آبی911

 -822خاااواص فلزهاااان (رساااابای خاااو  /ساااطا ماااات /قابلیااات شاااکل
پذیری/بیمهرسابا).
 ............... -822یک شًه فلاز اسات کاه  ...............اسات و یاک عنصار (رساابا/
بارسابا /بیمه رسابا).
 -822عنصاارهای شااًه فلاازن (بااور ،گااالیم ،سیلیساایم ،قلاای ،تلااوریم ،ساالنیم،
آرسنیک ،ژرمابیم)
 -822بیش تر عنصرها در دمای معمولی (جامد /گاز /مایی) می باشند.
 -822گروه  ...............و  ...............تماما از بافلز تشکیل شده ابد.
 -828بافلزها معموال  ...............هستند و برخالف  ...............شکننده ابد.در ضمی
بیش تر بافلزها مابناد  ............... ،............... ،...............و  ...............در فشاار 2atm
و دمای اتاق به صورت گاز هستند.
 تست
 -823در تناو چهارم جدول چند شًه فلز وجود دارد؟
4 )4
3 )3
8 )8
2 )2
 گروه اول -فلزهای قلیایی 
 -824فلزهای ایی گروه سخت و واکنش پذیربد.
 -822سطا براق آن ها به سرعت با اکسیژن وارد واکنش شده ،تیره میشود.
 -822در اثر واکنش فلزهای قلیاایی باا آ محلاولی باا خاصایت  ...............یاا
 ...............به وجود می آید.
 -822شعاع ایی عنصرها در اثر تًدیل شدن به یون ............... ،می یابد.
 -822آرایش الکتروبی الیه ظرفیتن
 -822در عنصرهای گروه اول از باال به پاییین
) بقطه ذو و جوشن
آ) چگالین
ت) ابرژی بخستیی یوبشن
پ) شعاع اتمی و یوبین
 -822در اثر واکنش فلزهای قلیایی با آ  ،محلول  ...............و گااز  ...............باه
وجود می آید.
 -822واکنش پذیری فلزهای قلیایی از باال به پاییی  ...............می یابد.
 -828عنصر پرتوزای ایی گروهن
 -823همگی با چاقو بریده می شوبد.
 -824با آ سرد به آرامی واکنش می دهند.
 -822اگر خاکستر باقی مابده از سوختی چو را با آ مخلوط کنایم محلاول
 ...............به دست می آید.
 تست
 -822با توجه به بمودار زیر که بشان دهنده ابرژی های یوبش یک عنصر است
می توان دابست که ...............
 )8در تناو  3قرار دارد.
 )2ایی عنصر یک فلز قلیایی است.
 )3کم تریی ابرژی یوبش مربوط به الکترون زیر الیه  2sاست.
 )4با آ سرد واکنش بمی دهد.

 تست
 -822کدام گزینه در مورد فلزهای قلیایی بادرست است؟
 )2به طور معمول آن ها را زیر بفت بگه داری می کنند.
 )8در مقایسه با فلزهای قلیایی خاکی چگال تر هستند.
 )3با وجود فعالیت شیمیایی زیاد ترکیًات پایدار داربد.
 )4چگالی بعضی از آن ها ا ز آ کم تر است.
 گروه دوم -فلزهای قلیایی خاکی 
 -822فلزهای ایی گروه بسًت به فلزهای قلیایی  ...............و  ...............هستند.
 -822بقطه ذو فلزهای قلیایی خااکی بساًت باه فلزهاای قلیاایی ...............
است.
 -822واکنش پذیری فلزهای قلیایی خاکی بسًت به فلزهای قلیاایی ...............
است.
 -822آرایش الکتروبی الیه ظریفن
کم تریین
 -828در ایی گروه چگالین
 بیش تریین -823در ایی گروه بقطه جوشن  -باالتریین
 پاییی تریین -824فراوان تریی فلز قلیایی خاکی ...............اسات کاه در  ...............و ...............
به فراوابی در پوسته زمیی یافت می شود.
 -822بر اثر واکنش یک ماول فلاز قلیاایی خااکی باا آ  ...............ماول گااز
 ...............تولید می شود.
 -822برای شناسایی گاز هیدروژن از کًریت شعله ور استفاده می شود.
 -822از واکنش فلز قلیایی با هیدروکلریک اسید محلاول  ...............فلاز و گااز
 ...............تولید می شود.
 -822عنصر پرتوزای ایی گروهن
 تست
 -822اگر آرایش الکتروبی یون  M 8+به  3p2پایان یابد ،کادام گزیناه دربااره
عنصر  Mبادرست است؟
 )2عدد اتمی آن برابر  82است.
 )8فرمول اکسید آن به صورت  MOاست.
 )3از واکنش یک مول آن با هیادروژن کلریاد 2/2 ،ماول هیادروژن آزاد مای
شود.
 )4فراوان تریی فلز در گروه خود است.
 تست
 -822کدام مقایسه درست ابجام بشده است؟
 )8چگالین 𝑏𝑅 > 𝐾
 )2بقطه ذو ن 𝐾 > 𝑎𝑁
 )4بقطه جوشن 𝑒𝐵 < 𝑎𝑁
 )3شدت واکنش با آ ن 𝑎𝐵 < 𝑎𝐶
 گروه های سوم تا دوازدهم -عنصرهای واسطه 
 -822عنصرهای گاروه ساوم تاا دوازدهام  ...............هساتند ،واکانش پاذیری
شیمیایی آن ها  ...............است.
 -828به جز  ...............ایی فلزها از فلزهای گاروه اول و دوم ............... ،...............
و  ...............هستند.
 -823در الیه ظرفیت عنصرهای گاروه هاای  ...............تاا  ...............بار خاالف
عنصرهای گروه های  ...............و  ...............جدول تناوبی ،تعاداد الکتارون هاای
الیه ظرفیت  ...............هستند.
 -824تمام عنصرهای گروه های  3تا  28در الیه ظرفیت خاود  8الکتارون در
اوربیتال  sداربد.
 -822در عنصرهای واسطه اوربیتال های زیر الیه  ...............در حاال پار شادن
هستند.
 -822عنصرهای واسطه داخلی شامل  ...............و  ...............می باشند.
 -822البتابیدها عنصرهای  ...........تا  ...........جدول تناوبی را تشکیل می دهند.
 -822بام البتابیدها از فلز  ...............گرفته شده است.
 -822البتابیدها فلزهای کدر و با واکنش پذیری زیاد می باشند.
 -322عنصرهای  ...............تا  ...............دسته اکتینیدها را تشکیل میدهند.
 -322بام اکتینیدها از عنصر  ...............گرفته شده است.
 -328در  ...............ساختار هسته بسًت به آرایش الکتروبی از اهمیت کاربردی
بیش تری برخوردار است.
 -323برخی از اکتینیدها هسته باپایدار داربد.

 -324اکتینیدها از جمله عنصرهای  ...............به شمار می روبد.
 -322مشهورتریی اکتینید  ...............می باشد.
 -322هستهپایدارتریی شکلاورابیمتابزدیک به  ..........میلیارد سال پایدار است.
 تست
 -322در کدام عنصر سااختار هساته بساًت باه آرایاش الکتروبای از اهمیات
کاربردی بیش تری برخوردار است؟
At
)
8
22
24Pu)2
22Ac)4
24Po)3
 تست
 -322مشهورتریی  ...............اورابیم است کاه از  ...............آن ابارژی الزم بارای
تولید برق در بیروگاه ها ،زیر دریایی ها و باوهای هواپیمابر فراهم می شود.
 )8البتالبیدها ،فروپاشی هسته ای
 )2البتابیدها ،بمًاران الکتریکی
 )3اکتینیدها ،فروپاشی هسته ای  )4اکتینیدها ،بمًاران الکتروبی
 گروه های سیزدهم تا هجدهم و هیدروژن 
 -322عنصرهای ایی گروه را به عنوان عنصرهای دسته  pجدول می شناسیم.
 -322ایی عنصرها فقن شامل بافلزها و گازهای بجیب می باشند.
 -322دو عنصر  ...............و  ...............جزو فاراوان تاریی عنصارهای موجاود در
پوسته زمیی هستند.
 -328از میان گروه های  23تا  ،22گروه  ...............و گاروه  ...............باام هاای
اختصاصی داربد.
 ............... -323به آسابی با فلزها به ویژه فلزهای  ...............واکنش می دهناد و
 ...............را می سازبد.
 -324هالوژن در زبان التیی به معنی  ...............است.
 -322از بظر شیمیایی هالوژن واکنش پذیرتریی بافلزها هستند.
 -322عنصرهای گروه  22یا گازهای بجیاب در گذشاته باه گازهاای ...............
معروف بودبد.
 -322تاکنون هیچ ترکیب پایداری از عنصارهای  ............... ،...............و ...............
شناخته بشده است.
 -322عنصاارهای  ............... ،...............و  ...............واکاانش پااذیری بساایار کماای
داربد و در سال های اخیر چند ترکیب شیمیایی از آن ها ساخته شده است.
 -322اگر به محلول  KBrO3 ،KBrبیافزاییم و سپس مقدار  HClغلای باه
آن اضافه کنیم  ...............به دست می آید.
 -382اگر به محلاول  KIو  KIO3مقادار  HClغلای بیاافزاییم  ...............باه
دست می آید.
 -382اگر به محلول  Cl8 ،KBrبیافزاییم Br8 ،و  KClتولید می شود.
 -388از اثر  KClبر  Br8گاز  Cl8و  KBrتشکیل می شود.
 I8 -383بر  KClبی اثر است.
 -384از بئون در  ...............و  ...............استفاده می شود.
 -382هیدروژن در طًیعت به صورت آزاد یافت می شود.
 ............... -382فراوان تریی ترکیب هیدروژن دار است.
 تست
 -382در مورد هیدروژن کدام گزینه درست است؟
 )2به حالت آزاد در طًیعت یافت بمی شود.
 )8عنصری است که در جدول تنها بیست.
 )3عنصری است که به عنصرهای دیگر شًاهت بسیار دارد.
 )4آموبیاک فراوان تریی ترکیب هیدروژن دار است.
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