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 آشنايی با برخی روندهاي تناوبی 
 -823عنصرها در جدول تناوبی بر حسب افزایش  ...............در کنار یکدیگر
قرار گرفته اند.
 -823در هر تناوب که از سمت چپ با یک  ...............شروع می شودد و در
سمت راست به یک  ...............می رسد خصوتت فتوزب بوه تودری............... .
یافته و خصتت نافتزب عنصرها  ...............می یابد.
 -883شکل مقایسه واکنش پذیرب سه فتوز  ............... )B ،............... )Aو
 ............... )Cرا با  ...............نشان می دهد.

 تست
 -883واکنش پذیرب عنصرها در گروه  ...............جدول تنواوبی از بواب بوه
پایین و در گروه  ...............از پایین به باب افزایش می یابود بوه رودرب کوه
فعال تورین  ...............در پوایین گوروه  ...............و فعوال تورین  ...............در
 ...............گروه  ...............جاب دارد.
 )3اول ،هفدهم ،فتز ،اول ،نافتز ،بابب ،هفدهم
 )2هفدهم ،اول ،نافتز ،اول ،فتز ،پایین ،اول
 )8هفدهم ،اول ،فتز ،هفدهم ،نافتز ،بابب ،هفدهم
 )4اول ،هفدهم ،نافتز ،هفدهم ،فتز ،پایین ،اول
 تست
 -882در گروه فتزهاب قتیایی از باب به پایین خصتت  ...............افزایش می
یابد ،در یک تناوب از چپ به راست بر خصتت  ...............افزوده می شدد.
 )2فتزب ،نافتزب
 )3فتزب ،فتزب
 )4نافتزب ،نافتزب
 )8نافتزب ،فتزب
 روند تغییر شعاع اتمی در جدول تناوبی عنصرها 
 -888چدن مرزهاب اتم ،نامشخص و متغیر است ،اندازه گیرب ابعاد اتم ها
دشدار است.
 -884اندازه یک اتم به وسیته  ...............آن تعیین می شدد.
 -883شعاع  ...............نصف فاصته بوین هسوته اب دو اتوم مشوابه در یوک
مدلکدل دو اتمی است.
 -883شعاع  ...............نصف فاصته بین هسته اب دو اتم مشابه در بتدر یک
فتز است.
 -883به دلیل تندع در  ...............جدول هاب مربدط به این مقادیر بوا یوک
دیگر متفاوتند.
 -883در شکل r ،نشان دهنده شعاع  ...............است.

 -883در شکل r' ،نشان دهنده شعاع  ...............است.
 -843شعاع کدوابنسی بزرگ تر از شعاع وان دروالسی است.
 -843در یک دوره از چپ به راست اندازه شعاع اتمی  ...............می یابد.
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 -842در یک گروه از باب به پایین اندازه شعاع  ...............می یابد.
 -848در یک گروه شعاع اتمی به دلیل  ...............افزایش می یابد.
 -844اثر پدششی را تعریف کنید:
 -843بار مدثر هسته را تعریف کنید:
 -843بارمدثر هسته برالکترونهاب درونی کمتر ازالکترونهاب بیرونیاست.
 -843بار مدثر هسته اتم در هر تناوب از راست به چپ  ...............می یابد.
 -843شعاع اتمی  83Gaبزرگ تر از شعاع اتمی  38Alاست.
 -843در یک دوره کدچک ترین شعاع مربدط به  ...............و بوزرگ تورین
شعاع مربدط به  ...............است.
Cl
<
As
 -833مقایسه شعاع< 33K ،
33
88
 -833شکل زیر بررسی  ...............را در جدول تناوبی نشان می دهد.

 تست
 -832با تدجه به شکل ،شعاع وان دروالسی و شعاع اتمی
به ترتیب بر حسب  pmکدام است؟
323 ،323 )3
333 ،233 )2
333 ،323 )8
323 ،333 )4
 تست
 -838شعاع کدام یک از ذره هاب زیر کدچک تر است؟
22+
+
33S )4
33Cl )8
33K )2
23Ca )3
 تست
 -834مقایسه شعاع اتمی در کدام گزینه درست است؟
34Si > 33P > 33S)2
33K > 83Rb > 33Cs)3
Br
>
Cl
>
F
)
4
83
33
3
3B > 3N > 3F)8
 تست
 -833با تدجه به شکل زیر کوه مختودری از  A2و  ABموی باشود کودام
گزینه شعاع وان دروالسی  Aو کدام شعاع اتمی  Bرا نمایش می دهد؟
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 روند تناوبی تغییر انرژي يونش عنصرها 
 -833در یک گروه از باب به پایین ،انرژب یدنش ............... ،می یابد.
 -833در یک دوره از چپ به راست به عتت افزایش  ...............اندازه اتم ها
 ...............می یابد و انرژب یدنش  ...............می یابد.
 -833هر چه شعاع اتمی عنصرها کدچک تر باشد انورژب یودنش ...............
می یابد.
 -833انرژب یدنش  Bو  Beرا با هم مقایسه کنید.
 -833انرژب یدنش  Nو  Oرا با هم مقایسه کنید.
 -833در جدول هاب زیر کم ترین و بیش ترین انرژب هاب یدنش مربودط
به کدام عنصرها است؟

 -833نمددار تقریبی تغییرات اولین انرژب یدنش  )E3چند عنصر متدالی
بر حسب عدد اتمی  )Zبه صدرت زیر است کدام مطتب در مدرد عنصر ،A
 C ،Bو  Dو  ....درست نیست؟
 A )3و  Bعناصر متعتق به یک گروهند.
 A )2و  Cو  Eاز گروه هاب گازب بی اثرند.
 B )8و  Dو  Fاز گروه فتزات قتیایی اند.
 )4خاصیت فتزب  Dاز  Bبیش تر است.

گروه
دوره
2
8

 تست
 -833شکل ،که نمددار تغییر انرژب یدنش هاب متدالی
عنصر  Xرا نشان می دهند ،کدام مطتب درباره این عنصر
درست است؟
 )3بیه بیرونی آن شامل یک الکتورون اسوت و عنصورب از گوروه )IA 3
است.
 )2در بیه ظرفیت اتم آن  2الکترون وجدد دارد و یک فتز قتیوایی خواکی
است.
 ) 8در اتم آن چهوار بیوه از الکتورون اشوغال شوده و عنصورب از گوروه 4
 )IVAاست.
 ) 4در اتم سه بیه از الکترون اشغال شده و عنصرب از دوره سودم جودول
تناوبی است.
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 -832شکل زیر مربدط به تغییر  ...............عنصورهاب گوروه هواب ...............
دسته  ...............و  )...............در برابر شماره گروه آن هاست.

 -838نمددار زیر انرژب هاب یدنش را بوراب  3الکتورون متودالی عنصور Z
نشان می دهند:
عنصر  Zکدام است؟
ت) کتسیم
پ) آرگدن
ب) کتر
آ) گدگرد

 تست
 -834نمددار زیر تغییرات اولین انرژب یدنش در مقابل عدد اتمی را بوراب
چند عنصر متدالی در جدول تناوبی نشان می دهد عنصر  Zدر کدام گروه
از جدول تناوبی قرار دارد؟
VIIA )4 VIA )8 IIIA )2 IA )3

 تست
 -833براب جدا کردن الکترون از کدام یک از ذره هاب زیور انورژب بویش
ترب بزم است؟
Be2+ )2
H )3
+
Li )4
He+ )8
 تست
 -833انرژب هاب یدنش متدالی عنصر  Xبر حسوب  KJ. mol−3بوه قورار
زیر است .فرمدل ترکیب هیدروژن دار این عنصر کدام است؟
433 ، 333 ، 3443 ، 2333 ، 2388 ، 8388 ، 4833 ، 23333
H2 X )2
HX )3
XH4 )4
H8 X )8
 تست

 روند تناوبی تغییر الکترونگاتیوي عنصرها 
 ............... -833یووک اتووم میووزان تمایوول نسووبی آن هووا بووراب کشوویدن
الکترونهاب پیدندب /ناپیدندب) به سمت هسته خدد است.
 -833الکترونگاتیدب با یک مقیاس مطتق /نسبی) سنجیده می شدد.
 ............... -833الکترونگاتیدترین عنصر است.
 -832عنصر  ...............داراب کم ترین الکترونگاتیدب است.
 -838چرا در بررسی الکترونگاتیدب ،گازهاب نجیب را در نظر نمی گیریم؟
 -834الکترونگاتیدب در یک گروه از باب به پایین  ...............و در یوک دوره
از چپ به راست  ...............می یابد.
 -833عنصر با کم ترین الکترونگاتیدب در کجاب جدول قرار دارد؟
 -833الکترونگاتیدب و انرژب نخستین یدنش رابطه  ...............دارند.
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