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 ) كتاب درسي 6تا  1 ي هاصفحه(                                                                    هداياي زميني) آ 
هايي كـه   خواهيم شما را با هدايا و نعمت در اين فصل مي. ها و فوائد هواكره و آب كره آشنا شديد در سال گذشته تا حدودي با ويژگي 

هـا و هـداياي آشـكار و پنهـان      زمـين سرشـار از نعمـت   . براي موجودات زنده قرار داده، آشنا كنيم) سنگ كره(اي متعال در زمين خد
هـا پـي بـرد و     هاي خداونـدي را شناسـايي كـرد، بـه رفتـار آن      توان ساختار دقيق اين داده گوناگوني است و با كمك دانش شيمي مي

  . وختها را آم برداري درست از آن بهره

  
جديـد   مـواد  شـناخت و  كشـف مواد در زندگي بشر نقش شگرف و مؤثري دارند به طوري كه رشد و گسترش تمدن بشري در گـروي  

  . است

بردند، اما با گذشت زمان به  بهره مي... ها فقط از برخي مواد طبيعي مانند چوب، سنگ، خاك، پشم و  در گذشته، انسان: 1نكته  
  . مانند سفال و استخراج فلزهايي مانند آهن دست يافتندتوانايي توليد موادي 

ها  براي نمونه آن .ها پي بردند ها به رابطة ميان خواص مواد با عنصرهاي سازندة آن دان با گسترش دانش تجربي، شيمي :2نكته   
  . شود هبود خواص ميب!) نه هميشه( گاهيو  تغييرها به يكديگر سبب  آن افزودنو  گرما دادن به مواد دريافتند كه

توانـد سـبب    گسترش فناوري به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته است، به طوري كه كشف و درك خواص يك مادة جديد مـي 
  . توسعة فناوري شود

همچنـين پيشـرفت صـنعت الكترونيـك بـه اجزايـي       . است فوالدصنعت خودرو مديون شناخت و دسترسي به  
  . اند ساخته شده رساناها نيمهه نام وابسته است كه از موادي ب

  
ها پي بردند و با  ها به رابطة ميان خواص مواد با عنصرهاي سازنده آن دان در قسمت قبل آموختيد كه با گسترش دانش تجربي، شيمي

مـاده   تـرين  مناسبنتخاب با اين روند، آنها به توانايي ا. گرما دادن و افزودن آنها به يكديگر سبب ايجاد موادي با خواص متفاوت شدند
  . طراحي كنند دلخواهو  منحصر به فردهاي  براي يك كاربرد معين دست يافتند تا جايي كه توانستند موادي نو با ويژگي

آيد، در ساخت  هاي فوالدي در ساخت بدنه و از الستيك كه از نفت خام به دست مي از ورقه ،در فرايند توليد دوچرخه :3نكته   
  . شود ه استفاده ميتاير دوچرخ

 فرايند توليد ورقه فوالدي :  
از . شـود  همانطور كه از سال گذشته به ياد داريد، آهن همانند اغلب فلزها واكنش پذير بوده و در طبيعت به صورت خالص يافت نمـي 

ندهايي بـه آهـن خـالص و    آن را طي فراي) هماتيت( اين رو براي به دست آوردن فوالد، پس از اكتشاف و استخراج سنگ معدن آهن 
  . كنند سپس به فوالد تبديل كرده و از آن در ساخت لوازم گوناگون از جمله بدنه دوچرخه استفاده مي

 فرايند توليد تاير دوچرخه از نفت خام:   
م گونـاگون از  هاي نفت، استخراج كرده و پس از پااليش و اعمـال فراينـدهايي، از آن در سـاخت لـواز     نفت خام را پس از اكتشاف چاه
كتـاب بـا    3در فصـل  . آيـد  الستيك پليمري است كه مادة اولية آن از نفت خام بـه دسـت مـي   . كنند جمله تاير دوچرخه استفاده مي

  . فرايندهاي پليمري شدن آشنا خواهيد شد
منابع پس از اكتشاف . ستجايي براي مواد گوناگون متفاوت ا جايي هستند ولي سرعت اين جابه همة مواد در طبيعت در حال جابه) 2

ماننـد  (هـا در توليـد لـوازم مـورد نيـاز       شوند، در نهايـت از آن  و استخراج، طي فرايندهايي پااليش يافته و به مادة مورد نظر تبديل مي
  . شود استفاده مي...) خودرو، صندلي، تلويزيون و 
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همراه اجسـاد گياهـان و جـانوران دوبـاره وارد طبيعـت و       مستهلك شده و به ،ها استفاده توليد شده پس از ساللوازم  :4 نكته  
  . شكل زير نمايي از چرخه مواد در طبيعت است. شوند هاي زيرين پوستة زمين مي اليه

  
  : توان نتيجه گرفت با توجه به شكل و توضيحات باال مي

  . آيد همه مواد طبيعي و مصنوعي از كره زمين به دست مي) الف
  . گردند ها دوباره به طبيعت باز مي آيند پس از سال ت به دست ميموادي كه از طبيع) ب

همچنـين پـس از   . گردند در هر مرحله از استخراج تا توليد لوازم مورد نياز، پسماندهاي دور ريختني تجزيه و به طبيعت باز مي: علت
  . گردند ت باز ميها استفاده از لوازم توليد شده، اين لوازم نيز مستهلك شده و دوباره به طبيع سال
  . به تقريب جرم كل مواد در كرة زمين ثابت است) پ
  . سبب شده تا جرم كل مواد در كرة زمين تقريباً ثابت بماند ،برداشت مواد از طبيعت و بازگشت مواد به آن :تلع
  . برداري از منابع يك كشور، دليلي بر توسعه يافته بودن آن كشور نيست ميزان بهره) ت

تـر اسـت ولـي بـه علـت       ها از منابع، از ساير كشورها بـيش  برداري آن ري از كشورهاي جهان سومي هستند كه ميزان بهرهبسيا :علت
  . شوند كنند؛ بلكه در مواردي سبب آلودگي محيط زيست مي استفاده نامناسب از منابع، نه تنها پيشرفت نمي

  . دهد در جهان نشان مي نمودار زير، برآورد ميزان توليد و مصرف نسبي برخي مواد را

  
  . ميليارد تن برسد 70ميالدي، ميزان استخراج و مصرف مواد به حدود  2030شود كه تا سال  بيني مي با توجه به نمودار باال، پيش :5نكته  

  : همچنين ترتيب ميزان استخراج منابع گوناگون از كرة زمين به صورت زير است :6نكته  
  مواد معدني < هاي فسيلي سوخت <فلزها 

  . اند و اين امر سبب پيدايش تجارت جهاني شده است به طور يكسان توزيع نشده ،منابع شيميايي در مناطق مختلف زمين: 7نكته  
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را نيـز  . . . را توليـد و برخـي    . . .بردند؛ اما با گذشت زمان توانستند موادي ماننـد   بهره مي. . . مانند . . . هاي پيشين از برخي  انسان - 1

  )كتاب درسي 2ي  صفحهمتن مرتبط با (  .استخراج كنند
  فلزها  –سفال  –چوب  –مواد طبيعي ) 2  نافلزها  –آهن  –سنگ  –مواد طبيعي ) 1
  نافلزها - سفال  –خاك  –مواد طبيعي و مصنوعي ) 4  فلزها  –آهن  –پشم  –مواد طبيعي و مصنوعي ) 3

  )كتاب درسي 2ي  صفحه متنمرتبط با (  است؟ نادرسته عبارت كدام گزين - 2
  . گسترش فناوري به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته است) 1
  . مديون شناخت و دسترسي به فوالد است ،گسترش صنعت خودرو) 2
  . شود پيشرفت صنعت الكترونيك مبتني بر اجزايي است كه از موادي به نام نيمه رساناها ساخته مي) 3
  .شود ها مي ها دريافتند كه گرما دادن به مواد و افزودن آنها به يكديگر همواره سبب بهبود خواص آن شيمي دان) 4

  
 )كتاب درسي 3ي  صفحهخود را بيازماييد مرتبط با (  ؟، كدام گزينه قابل دريافت استرو به رواز شكل  -3

  

  ها سال قبل   نمايش چگونگي تشكيل مواد معدني از ميليون )1

  تأثير مخرب و جبران ناپذير استخراج منابع معدني بر محيط زيست  )2

  ها  پذير بودن آن  تجديدناپذير بودن منابع طبيعي با وجود برگشت )3

  پايستگي ماده در برداشت مواد از طبيعت و بازگشت مواد به آن) 4

  )كتاب درسي 4ي  صفحهيد خود را بيازمايمرتبط با (  اند؟  به ترتيب كدام Cو  A  ،Bدر شكل مقابل  - 4

  فلزها    –هاي فسيلي  سوخت –مواد معدني ) 1

  فلزها –مواد معدني  –هاي فسيلي  سوخت) 2

  هاي فسيلي  سوخت –فلزها  –مواد معدني ) 3

  مواد معدني  –فلزها  –هاي فسيلي  سوخت) 4
   

  )كتاب درسي 3ي  صفحهيد خود را بيازمايمرتبط با (  درست هستند؟  ،ها درباره شكل مقابل كدام عبارت - 5

  . دهد شكل مقابل نمايي از چرخه مواد در طبيعت را نشان مي) آ

  . آيند همة مواد طبيعي و مصنوعي از كرة زمين به دست مي) ب

  . يابد با استخراج مواد از كرة زمين، جرم كل مواد موجود در آن كاهش مي) پ

  . گردد ت باز نميآيد، هرگز به طبيع موادي كه از طبيعت به دست مي) ت

  ب و پ ) 2    آ و ب ) 1

  پ و ت) 4    آ و ت) 3
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 )كتاب درسي 5تا  2هاي  صفحهمتن و خود را بيازماييد مرتبط با (  . . .  به جز  اند نادرستهاي زير  همه عبارت - 6

  . آيند همة مواد طبيعي برخالف مواد مصنوعي از كرة زمين به دست مي )1

  . ميليارد تن برسد 100ميالدي ميزان استخراج مواد به  2030شود كه تا سال  بيني مي پيش )2

  . تجارت جهاني سبب پراكندگي غيريكنواخت منابع گوناگون در سطح جهان شده است )3

  .رسانا است گسترش صنعت خودرو و الكترونيك به ترتيب مديون شناخت و دسترسي به فوالد و مواد نيمه) 4

 )كتاب درسي 5تا  2هاي  صفحهمتن و خود را بيازماييد مرتبط با (  ؟است نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت -7

  .گسترش فناوري به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته است) آ

بسياري از مواد مانند فوالد در طبيعت به صورت آزاد يافت ) ب

  .شوند مي

هاي ارزشمندي هستند و به طور يكسان در  مواد معدني ذخيره) پ

  . اند ع شدهزمين توزي

ي  مواد از كره نمودار مقابل روند ميزان توليد و مصرف نسبي )ت

  .دهد هاي مختلف نشان مي زمين را در سال

1( 4    2( 3  3( 2  4 (1  

  )كتاب درسي 5و  4هاي  صفحهمتن مرتبط با (  . . .  اند به جز  هاي زير درست همة عبارت -8

  . سبب پيدايش تجارت جهاني شده است عدم پراكندگي يكنواخت منابع شيميايي در جهان) 1

  .باشد مي» فلزها >هاي فسيلي  سوخت >مواد معدني «منابع گوناگون از كرة زمين به صورت  توليد و مصرف نسبيترتيب ميزان ) 2

  . برداري يك كشور از منابع گوناگون دليلي بر توسعه يافته بودن آن كشور نيست ميزان بهره) 3

  . ا به حال ميزان توليد و مصرف مواد معدني برخالف فلزها افزايش يافته استهاي گذشته ت از سال) 4

 )كتاب درسي 5تا  3هاي  صفحهخود را بيازماييد مرتبط با (  ؟هستند نادرست) ها(  كدام عبارت - 9

  . باشد مي» توليد محصول  ←استخراج منابع  ←فرآوري  ←اكتشاف «مراحل گردش مواد در طبيعت به صورت ) آ

  . هاي فسيلي بيشتر بوده است سال اخير از اين ميزان براي فلزات و سوخت 25برداري از مواد معدني در  زان افزايش بهرهمي) ب

  . پذير بودن مواد، منابع طبيعي تجديدناپذير نيستند با وجود بازگشت) پ

  .تواند تأثيرات نامطلوبي بر محيط زيست بر جاي بگذارد استخراج منابع طبيعي مي) ت

  آ و ب و پ) 4  آ و پ  )3  ب و ت )2  فقط آ  )1
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   )كتاب درسي 10تا   6هاي  صفحه(                             فتار مواد و عنصرهارالگوها و روندها در ) ب
ها و خواص مواد  ژگيتر دربارة وي تر و دقيق هاي گوناگون، يافتن اطالعات بيش ها از مشاهدة مواد و انجام آزمايش هدف همة شيمي دان

شود كـه گـام مهـم و     ها و اطالعات به دست آمده از مواد، سبب يافتن الگوها و روندهايي مي از طرفي برقراري ارتباط ميان داده. است
ونـه  بـراي نم . توان به رمز و راز هسـتي پـي بـرد    است كه مي روابطو  الگوها، روندهازيرا بر اساس اين . آيد مؤثري در علم به شمار مي

هـاي   هاي موجود، دربارة مواد و پديـده  مندليف از جمله دانشمندان برجسته و بزرگ است كه توانسته با بررسي دقيق اطالعات و يافته
  . اي عنصرها را طراحي كند گوناگون، جدول دوره

  
ـ      توان مطالعة هدف علم شيمي را مي دها و الگوهـاي رفتـار فيزيكـي و    دار، منظم و هوشمندانة رفتار عنصـرها و مـواد بـراي يـافتن رون

  . ها دانست شيميايي آن
  : در مورد اين جدول به نكات زير توجه كنيد. اي عنصرها آشنا شديد در سال گذشته با جدول دوره

 اي عنصرها جدول دوره   

   

   

  . اند دهي شده اس افزايش عدد اتمي سازماناي، عنصرها بر اس است و در جدول دوره (Z)ويژگي عنصرها، عدد اتمي  نتري بنيادي: 1نكته  

بر طبق اين قانون، هرگاه عنصرها را بر حسب افزايش عـدد  . اي عنصرها استوار است اي بر اساس قانون دوره جدول دوره :2نكته  
  . شود اتمي در كنار يكديگر قرار دهيم، خواص فيزيكي و شيميايي آنها به صورت تناوبي تكرار مي

اي،  تـرين نكتـه در جـدول دوره    شود؛ از ايـن رو مهـم   تار شيميايي هر عنصر به وسيلة آرايش الكتروني آن تعيين ميرف :3نكته  
  . هاي اين جدول است تشابه آرايش الكتروني اليه ظرفيت عنصرهاي يك خانواده در بسياري از گروه

اي  يك عنصر در جـدول دوره ) دوره و گروه(موقعيت  گروه است و با تعيين 18دوره و  7اي عنصرها شامل  جدول دوره :4نكتـه   
  . بيني نمود توان خواص و رفتار عنصرها را پيش مي

از اين رو عنصـرها را  . كند تر مي هاي پايه در يادگيري مفاهيم علمي است كه بررسي و تحليل را آسان بندي كردن يكي از مهارت طبقه
  . كنند به سه دستة فلز، نافلز و شبه فلز تقسيم ميبا توجه به خواص فيزيكي و شيميايي كه دارند، 
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  : فلزها) آ
  . دهند اي را فلزها تشكيل مي تر عنصرهاي جدول دوره بيش -
  . اي قرار دارند فلزها به طور عمده در سمت چپ و مركز جدول دوره -
  . رساناي خوب گرما و الكتريسيته هستند -
  . اغلب داراي سطح براق و صيقلي هستند -
  . دهند ها الكترون از دست مي در واكنش با ديگر اتم -
  . پذير هستند اغلب جامدهايي شكل -
  . شوند د اما خرد نميكن ها تغيير مي اثر ضربه شكل آن در -
  . پذيري و ورقه شدن دارند خواري، شكل قابليت چكش -

)11سديم : مثال  Na) 12، منيزيم( Mg) 13، آلومينيم( Al) 50، قلع( Sn)  82و سرب( Pb) از جمله عناصر فلزي هستند .  

  : نافلزها) ب
  . اي قرار دارند به طور عمده در سمت راست و باالي جدول دوره -
  )گرافيت: استثناء( .دهند جريان برق و گرما را از خود عبور نمي -
  . ها كدر است سطح آن -
  . گذارند ها الكترون از دست داده و يا به اشتراك مي در واكنش با ديگر اتم -
  . شوند شكننده هستند و در اثر ضربه خرد مي -
  . خوار نيستند و خاصيت ورقه شدن ندارند در حالت جامد، چكش -

)6 1كربن  C)15 ، فسفر( P) 16، گوگرد( S)  17و كلر( Cl)      از جمله عناصر نـافلزي هسـتند كـه همـة
  . هاي اشاره شده در باال را دارند ويژگي

  : شبه فلزها) پ
  . دهند ه فلزها قرار ميآن را جزو شب ردبندي ك فلزها يا نافلزها طبقه اگر يك عنصر را نتوان جزو -
  . ها همانند نافلزها است ه بوده در حالي كه رفتار شيميايي آنيتر به فلزها شب خواص فيزيكي شبه فلزها بيش -
  . شبه فلزها همانند مرزي بين فلزها و نافلزها قرار دارند -
  .)نيمه رسانا هستند(غلب رسانايي الكتريكي كمي دارند ا -
  . گذارند ها الكترون به اشتراك مي تمدر واكنش با ديگر ا -

)14سيليسيم  Si)  32و ژرمانيم( Ge)    از جمله عناصر شبه فلزي هستند، هر دو درخشان بـوده و رسـانايي
  . شود الكتريكي كمي دارند ولي سيليسيم برخالف ژرمانيم شكننده است و در اثر ضربه خرد مي

  
) مانند درخشش فلزي، رسانايي گرمايي و الكتريكي باال(اي از خواص شيميايي و فيزيكي مرتبط با فلزها  به مجموعه: خصلت فلزي -1

  . پذيري زياد، سهولت از دست دادن الكترون و تشكيل كاتيون ارتباط دارد گويند كه اين خواص به واكنش خصلت فلزي مي

  . تري دارد پذيرتر بوده و خصلت فلزي بيش تري براي از دست دادن الكترون داشته باشد، آن فلز واكنش هرچه يك فلز تمايل بيش: 5نكته  
هرچه تمايل يك فلز براي از 

  تر خصلت فلزي بيش    تر فعاليت شيميايي فلز بيش    تر دست دادن الكترون بيش

از باال به پايين، با افزايش عدد اتمي، تمايل بـراي از دسـت دادن الكتـرون، فعاليـت شـيميايي و در       هاي فلزي گروهدر  :6نكته  
  . يابد نتيجه خصلت فلزي افزايش مي

  .نامند اي عنصرها را به ترتيب فلزهاي قليايي و فلزهاي قليايي خاكي مي هاي اول و دوم جدول دوره عناصر گروه 
                                                 

هاي مخصـوص بـه خـود     هستند كه هريك داراي ويژگي... هاي گوناگون مانند گرافيت، الماس ، فولرن و  اراي آلوتروپكربن عنصري شگفت انگيز است و د - 1
  .لوتروپ گرافيت استدر اين كتاب منظور از كربن، آ. ندهست
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خصـلت  ) مانند شـكنندگي و نداشـتن سـطح بـراق    (اي از خواص شيميايي و فيزيكي مرتبط با نافلزها  به مجموعه :زيخصلت نافل -2   
  . پذيري زياد، سهولت گرفتن الكترون و تشكيل آنيون ارتباط دارد گويند كه اين خواص به واكنش نافلزي مي

پـذيرتر بـوده و خصـلت نـافلزي      ته باشـد، آن نـافلز واكـنش   تري براي گرفتن الكترون داش هرچه يك نافلز، تمايل بيش :7نكته  
  .تري دارد بيش

هرچه تمايل نافلز براي گرفتن
  تر خصلت نافلزي بيش    تر فعاليت شيميايي نافلز بيش   ترالكترون بيش

  

  . يابد ن، تمايل براي گرفتن الكترون، فعاليت شيميايي و در نتيجه خصلت نافلزي كاهش مياز باال به پايي هاي نافلزي در گروه :8نكته  

  .نامند اي عنصرها را هالوژن مي عناصر گروه هفده جدول دوره 

  
  . يابد ، هر سه دسته عنصر وجود دارد و از باال به پايين خصلت فلزي افزايش و خصلت نافلزي كاهش مي14در گروه  :9نكته  

  
توان نتيجه  از اين رو مي. شود ، از چپ با يك فلز شروع و در سمت راست به يك نافلز ختم مي)1به جز دوره ( هر دوره :10نكته  

  . يابد گرفت در يك دوره از چپ به راست خصلت فلزي كاهش و خصلت نافلزي افزايش مي

  كاهش خصلت فلزي –افزايش خصلت نافلزي   
     . تناوب، آخرين عنصر يك گاز  است كه يا ميل تركيبي ندارد يا ميل تركيبي آن بسيار اندك است در انتهاي هر :11نكته  
)87هاي شيميايي تمايل به از دست دادن الكترون دارند و فرانسيم  فلزها در واكنش   :12نكته   Fr) ترين فلز  به عنوان فعال

  .)اين عنصر داراي هستة ناپايدار بوده و مقدار آن در جهان بسيار اندك است. (قرار دارد اي در سمت چپ و پايين جدول دوره
)نافلزها در واكنش هاي شيميايي تمايل به گرفتن الكترون دارند و فلوئور  :13نكته   F)9 ترين نافلز در سمت  به عنوان فعال

  . اي قرار دارد راست و باالي جدول دوره
و ) خصلت نافلزي(اي، افزايش در تمايل پذيرش الكترون  با حركت از چپ به راست و از پايين به باال در جدول دوره :14نكته  

  . براي يك اتم وجود دارد) خصلت فلزي(كاهش در احتمال از دست دادن الكترون 
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  )تاب درسيك 6ي  صفحهمتن مرتبط با (  است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  - 10

هاي گوناگون، الگوها،  هاي موجود درباره مواد و پديده مندليف يكي از دانشمندان بزرگ است كه توانست با بررسي دقيق اطالعات و يافته) 1

  . را درك كند ها روندها و روابط ميان آن

  . ها دانست يافتن روندها و الگوهاي رفتار فيزيكي و شيميايي آن دار، منظم و هوشمندانة رفتار عنصرها و مواد براي توان مطالعة هدف علم شيمي را مي) 2

كنند تا به الگوهاي پنهان در  دهي و تجزيه و تحليل مي ها را سازمان اي عنصرها، حجم انبوهي از مشاهده ها به كمك جدول دوره دان شيمي) 3

  . رفتار عنصرها پي ببرند

  . اند اي بر اساس عدد جرمي چيده شده ت و عنصرها در جدول دورهاس (Z)ترين ويژگي عنصرها عدد اتمي  بنيادي) 4

  )كتاب درسي 6ي  صفحهمتن مرتبط با (  اي عنصرها، كدام گزينه درست است؟  ي جدول دوره درباره -11

  . ترين اليه، تنظيم شده است هاي بيروني ها، يعني تعداد الكترون ترين ويژگي اتم بر مبناي بنيادي) 1

  . هاي موجود در يك گروه يكسان است ترين اليه اتم هاي بيروني دوره است و تعداد الكترون 7گروه و  18 اين جدول شامل) 2

  . گيرد با كمك عدد جرمي صورت مي) گروه و دوره(اي  تعيين موقعيت يك عنصر در جدول دوره) 3

  . به فلز و گازهاي نجيب قرار دادتوان در چهار دستة فلز، نافلز، ش اي را بر اساس رفتار مي عنصرهاي جدول دوره) 4

 )كتاب درسي 6ي  صفحهمتن مرتبط با (  ؟كدام يك از موارد زير سبب شده تا رفتار شيميايي عنصرهاي يك گروه مشابه باشد - 12

  هاي اليه آخر عنصرهاي يك گروه  يكسان بودن شمار الكترون )2  هاي دروني عنصرهاي يك گروه  يكسان بودن شمار الكترون )1

  هاي موجود در زير اليه آخر عنصرهاي يك گروه  يكسان بودن شمار الكترون) 4  هاي موجود در هسته عنصرهاي يك گروه  سان بودن شمار پروتونيك )3

  )كتاب درسي 9ي  صفحهمتن مرتبط با (  كند؟  كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل مي - 13

  . جدول تناوبي قرار دارند. . . كه به طور عمده در سمت دهند  تشكيل مي. . . اي را  تر عناصر جدول دوره بيش

  چپ و مركز  –فلزات ) 4  راست و باال  –فلزات ) 3  چپ و مركز  –نافلزات ) 2  راست و باال  –نافلزات ) 1

 )اب درسيكت 8و  7هاي  صفحهباهم بينديشيم  مرتبط با (  ؟رود هاي عنصرهاي فلزي به شمار مي چه تعداد از موارد زير جزو ويژگي - 14

    رسانايي خوب گرما و جريان برق *     سطح كدر * 

  ها   از دست دادن الكترون در واكنش با ديگر اتم*   مقاومت در برابر ضربه و توانايي مفتول شدن * 

1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

  )كتاب درسي 7ي  صفحهبينديشيم با هم  با مرتبط(  با توجه به شكل مقابل، كدام عبارت درست است؟  -15

  . دهد اي را نمايش مي عناصر گروه چهارم جدول دوره شكل مقابل برخي از) 1

  . برابر شمار عنصرهاي فلزي است 2شمار عنصرهاي شبه فلزي  ،در بين عناصر نشان داده شده) 2

  . در بين عناصر نشان داده شده چهار عنصر داراي سطح درخشان هستند) 3

  . شوند ضربه خرد مي نشان داده شده در اثر تر عناصر  بيش) 4
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  ؟است نادرستچند مورد از موارد زير در ارتباط با عناصر دوره دوم تا ششم گروه چهاردهم جدول تناوبي عناصر  - 16

  )كتاب درسي 7ي  صفحهبينديشيم با هم مرتبط با (  
  . درخشندگي عنصر ژرمانيم از سيليسيم كمتر و از كربن بيشتر است) آ

  . گذاري الكترون را ندارد ي دوم توانايي به اشتراك شم برخالف دورهي ش عنصر موجود در دوره) ب
  . پذير است همانند عنصر سرب جامد و شكل 50عنصر قلع با عدد اتمي ) پ
  . تنها نافلز اين گروه، عنصر كربن است كه سطح كدر دارد) ت
  . گذاري الكترون را دارند ه اشتراكعنصر اين گروه، فقط عناصر كربن، سيليسيم و ژرمانيم توانايي ب 5از ميان ) ث
1 (1  2 (2  3 (3  4 (0  

  )كتاب درسي 8و  7هاي  صفحهبينديشيم با هم مرتبط با (  كند؟  هاي زير را به درستي كامل مي كلمات داده شده در كدام گزينه، عبارت -17
  . است. . . هاي عنصر  رسانايي الكتريكي كم و خرد شدن در اثر ضربه، از جمله ويژگي) آ

  . باشد گذارد و رساناي جريان برق مي ها الكترون به اشتراك مي كه داراي سطح كدر است در واكنش با ديگر اتم. . . عنصر ) ب
  . گذارد گيرد يا به اشتراك مي ها الكترون مي عنصري زرد رنگ و جامد است كه سطح آن درخشان نبوده و در واكنش با ديگر اتم) . . . پ
  گوگرد  –سرب  –ژرمانيم ) 2    كلر  –كربن  –ژرمانيم ) 1
  گوگرد  –كربن  –سيليسيم ) 4    كلر  –سرب  –سيليسيم ) 3

 است؟ نادرستها  چه تعداد از عبارت. اي است با توجه به شكل زير، كه مربوط به عناصر دورة سوم جدول دوره - 18

  )كتاب درسي 8ي  صفحهبينديشيم با هم مرتبط با (    

  
  . باشد مي 3و  2،  3به فلزي و نافلزي به ترتيب برابر شمار عنصرهاي فلزي، ش) آ

  . گيرند گذارند يا مي ها الكترون به اشتراك مي در اين دوره، سه اتم در واكنش با ديگر اتم) ب
  . وندش دهند ولي خرد نمي ها در اثر ضربه تغيير شكل مي صر درخشان وجود دارد كه سه عدد از آندر ميان عناصر اين دوره چهار عن )پ
  . درصد عنصرهاي اين دوره رساناي جريان برق نيستند 5/62) ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  )كتاب درسي 8و  7هاي  صفحهبينديشيم با هم مرتبط با (  ؟ نيستنددرست  ،هاي فلزي و نافلزي عناصر مذكور كدام موارد در رابطه با ويژگي -19
  . گوگرد و كلر بر خالف كربن سطح كدر دارند) آ

  . شوند دهند اما خرد نمي اثر ضربه تغيير شكل مي دو در ومينيم و قلع هرآل) ب
  . تواند الكترون به اشتراك بگذارد فسفر برخالف سيليسيم مي) پ
  . منيزيم ، آلومينيم و ژرمانيم رسانايي الكتريكي زيادي دارند) ت
  ت –پ  –آ ) 4  ب  –پ ) 3  ت  –آ ) 2  پ  –آ ) 1

 )كتاب درسي 9تا  7هاي  صفحهبينديشيم باهم مرتبط با (  ؟است نادرستكدام عبارت  - 20

  . دهند اي را فلزها تشكيل مي بيشتر عناصر موجود در جدول دوره )1
  . اي ، يك عنصر شبه فلزي وجود دارد ي سوم جدول دوره در ميان عناصر دوره )2
  .عنصر فلزي ، نافلزي و شبه فلزي وجود دارد 2و 1، 2 اي، به ترتيب هاي دوم تا ششم گروه چهاردهم جدول دوره در ميان عناصر دوره )3
  .رسانا است سيليسيم همانند ژرمانيم و برخالف سرب، عنصري درخشان و نيمه) 4
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 )كتاب درسي 8و  7هاي  صفحهبينديشيم باهم با مكمل (  ؟در چه تعداد از موارد زير، توضيحات ارائه شده در مورد عنصر مورد نظر صحيح است - 21

  . عنصري از گروه فلزات قليايي است و برخالف سيليسيم داراي سطح درخشان است: سديم ) آ
  . قرار دارد sعنصري فلزي از دوره سوم است و همانند منيزيم و سديم در دستة : آلومينيم) ب
  . دهد ياي است و برخالف قلع در شرايط مناسب الكترون از دست م عنصري نافلزي از گروه شانزدهم جدول دوره: گوگرد) پ
  . تر است ولي به طور كامل نارسانا نيستند ها از فلزها كم جزو موادي است كه رسانايي الكتريكي آن: ژرمانيم ) ت
  . دهد ميناي است كه برخالف آلومينيم، تحت هيچ شرايطي در اثر ضربه تغيير شكل  ي دوم جدول دوره عنصري نافلزي از دوره: كربن) ث
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

 )كتاب درسي 9و  7هاي  صفحهبينديشيم با باهم  مكمل(  جدول تناوبي، چه تعداد از مطالب زير صحيح است؟  14ارتباط با عناصر گروه در  - 22

  . شود در اين گروه از پايين به باال از خصلت فلزي كاسته مي) آ
  . دارددر اين گروه، قبل و بعد از هر عنصر شبه فلز به ترتيب يك نافلز و يك فلز قرار ) ب
  . در بين عناصر اين گروه فقط نماد يك نافلز تك حرفي است) پ
  صفر) 4  3 )3  2 )2  1 )1

 )كتاب درسي 9تا  7هاي  صفحهبينديشيم با باهم مكمل (  باشد؟  چه تعداد از موارد زير صحيح مي - 23

  . عناصري كه سطح درخشاني دارند، رسانايي الكتريكي بااليي نيز دارند) آ
  . شوند در اثر ضربه خرد نمي ،ه رسانايي الكتريكي بااليي دارندفقط عناصري ك) ب
  . ها دارند تمايل به اشتراك الكترون با ديگر اتم ،دهند عناصري كه جريان برق را عبور نميفقط ) پ
  صفر) 4  3 )3  2 )2  1 )1

موادي است كـه پيشـرفت صـنعت     كداميك از عناصر زير از دسته. گسترش فناوري به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته است - 24
 )كتاب درسي 7و 2هاي  صفحهبينديشيم با باهم  مكمل(  شوند؟  الكترونيك مبتني بر اجزايي است كه از اين مواد ساخته مي

  ژرمانيم) 4  سديم )3  سرب )2  قلع  )1
   ) به ترتيب آ، ب و پ(باشد؟  هاي زير مي با توجه به عناصر زير، كدام گزينه پاسخ صحيح پرسش -25

 )كتاب درسي 9تا  7و  4هاي  صفحهبينديشيم متن و باهم با مكمل (

  )سيم، نيتروژن، فسفر، ژرمانيم، كلريپتاسيم، سيل(
  شوند؟  چه تعداد از اين عناصر در كودهاي شيميايي استفاده مي )آ

  ها الكترون به اشتراك بگذارند؟ چه تعداد از اين عناصر تمايل دارند با ديگر اتم) ب
  صر رسانايي الكتريكي بااليي دارند؟ چند عن) پ
1 (3-4 -1  2( 2-5 -2  3( 3-5 -1  4 (4-3 -2  

  
همچنـين در هـر گـروه،    . شود افزوده مي. . . كم و به خاصيت . . . اي عنصرها و از چپ به راست، خاصيت  در هر رديف از جدول دوره - 26

 )كتاب درسي 9ي  صفحهمتن مرتبط با (  .  تري دارند بيش. . . جدول خاصيت . . . عنصرهاي 

  نافلزي  –تر  پايين –فلزي  –نافلزي  )2     نافلزي –باالتر  –فلزي  –نافلزي  )1
  فلزي  –تر  پايين –نافلزي  –فلزي ) 4     فلزي –باالتر  –نافلزي  –فلزي  )3

 )كتاب درسي 9ي  صفحهمتن مرتبط با (  ؟كند نميعبارت كدام گزينه، جمله زير را به درستي تكميل  -27

  » . . . .فلزي خصلت « 
  . شود اي از خواص فيزيكي و شيميايي مرتبط با فلزها داده مي نامي است كه به مجموعه )1
  . يابد عناصر يك دوره از چپ به راست كاهش مي )2
  . پذيري زياد، سهولت به دست آوردن الكترون و تشكيل كاتيون ارتباط دارد به واكنش )3
  . يابد ، كاهش ميعناصر يك گروه از پايين به باال) 4

  )كتاب درسي 9و  6ي ها صفحهمتن مرتبط با (  اي هستند؟  شبه فلزها جزو كدام دسته از عناصر جدول دوره - 28
   fدسته ) d  4دسته ) p  3دسته ) s  2دسته ) 1
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  )كتاب درسي 9ي  صفحه متن مرتبط با(  توان قرار داد؟  ها را مي به ترتيب كدام عبارت yو  xدر شكل زير، به جاي  -29
    كاهش خصلت فلزي    –افزايش خصلت نافلزي ) 1
  افزايش خصلت فلزي  –افزايش خصلت فلزي ) 2
  افزايش خصلت نافلزي  –كاهش خصلت فلزي ) 3
  كاهش خصلت نافلزي  –كاهش خصلت فلزي ) 4

 )كتاب درسي 10و  9ي  هاصفحهبا متن مكمل (  . . .  اند به جز  هاي زير درست همه عبارت -30

  . اي قرار دارد ي جدول دوره ترين خانه نافلز در باالترين و راستترين  فعال )1
  . تر است پذيري فلزات گروه دوم بيش پذيري فلزات گروه اول از واكنش در يك دوره، واكنش )2
  . يابد اي عنصرها، از باال به پايين كاهش مي پذيري نافلزهاي گروه هفدهم جدول دوره واكنش )3
  .يابد گروه اول و دوم جدول تناوبي از باال به پايين افزايش ميپذيري فلزات  واكنش) 4

 ؟هستند نادرستها  دهد، كدام عبارت اي عنصرها را نمايش مي با توجه به شكل زير، كه جدول دوره - 31
 )كتاب درسي 9تا  7هاي  صفحهبينديشيم باهم با متن و مكمل (  

  
  . اي است دول دورهي سوم ج عنصري نافلزي از گروه چهاردهم و دوره F) آ

Eجدول به صورت  dو  sي  ترتيب خصلت فلزي عناصر نمايش داده شده دسته) ب D A B C    باشد مي .  
  . است Gترين تمايل براي گرفتن الكترون و تشكيل آنيون مربوط به عنصر  ، بيشIو  G ،Hدر ميان عناصر ) پ
  .  جريان برق استرساناي خوب گرما و  Fبرخالف  Aعنصر ) ت
  آ و ت) 4  پ و ت )3  ب و پ )2  آ و ب )1

 )كتاب درسي 9تا  7ي  هاصفحهبينديشيم باهم با متن و  ط مرتب(  ؟كند ي زير را به درستي تكميل مي چه تعداد از موارد داده شده، جمله - 32

  » .قرار دارد. . . گروه  در. . . ترين  يابد و فعال مي. . . از باال به پايين، فعاليت شيميايي، . . . در « 
  هفدهم جدول تناوبي  –نافلز  –افزايش  –هاي فلزي  گروه* 
  فلزات قليايي  –فلز  –كاهش  –گروه هفده * 
  فلزات گروه دوم  –فلز  –كاهش  –ميان فلزات گروه دوم * 
  هجدهم جدول تناوبي  –نافلز  –افزايش  –هاي نافلزي  گروه* 
  اول جدول تناوبي  –ز نافل –افزايش  –گروه هجده * 
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

 )كتاب درسي 10تا  8هاي  صفحهبينديشيم باهم با متن و مكمل (  ؟توان سه عبارت زير را به درستي تكميل نمود به كمك كدام گزينه مي -33

  . دهد تشكيل مي. . . اي را  بيش از نيمي از عناصر جدول دوره) آ
  . شود جدول مشاهده مي. . . و نداشتن سطح براق، عموماً در عنصرهاي هاي نافلزي همچون شكنندگي  ويژگي) ب
  . . . . جدول تناوبي، جزو عناصر فلزي  sي  ي عناصر موجود در دسته همه) پ
  نيستند  – pدسته  –فلزها  )2    هستند – sدسته  –فلزها  )1
  نيستند – pدسته  –نافلزها ) 4    هستند – sدسته  -نافلزها  )3 

A
B
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D E
F
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G
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  )كتاب درسي 9و  6هاي  صفحهبينديشيم باهم با متن و مرتبط (  است؟  نادرستاي عناصر  نه در رابطه با قانون دورهكدام گزي - 34

  . شوند اي تكرار مي كند خواص فيزيكي و شيميايي عناصر به صورت دوره اين قانون بيان مي) 1

هاي عمودي بر اساس عدد اتمي آنان  سازي آنان در گروه و مرتب هاي اليه آخر چينش افقي عناصر بر اساس الكترونعلت وجود اين قانون، ) 2

  . است

  . كند هاي جدول تناوبي صدق مي ها و دوره در تمامي گروه) 3

  . يابد كند خصلت نافلزي عناصر از چپ به راست افزايش مي بيان مي) 4

    ي نمايش داده شده است؟به درست Naو  Li ،Be ،Bدر كدام نمودار زير، خصلت فلزي يا نافلزي چهار عنصر  - 35

  )كتاب درسي 9ي  صفحهبينديشيم باهم با متن و مرتبط (

1 (  2 (  

3 (  4 (  

Cترتيب  - 36 Si Sn ؟ي چند مورد از خواص بيان شده براي اين عنصرها درست است ، درباره   

 )كتاب درسي 9تا  7هاي  صفحهبينديشيم باهم با متن و مكمل (

  رسانايي الكتريكي *     لزي خاصيت ف* 

  خواري چكش*     رسانايي گرمايي* 

1( 1  2( 3   3( 2    4 (4  

 )كتاب درسي 10تا  7هاي  صفحهبينديشيم با متن و باهم مكمل (  ؟اند هاي زير درست چه تعداد از عبارت -37

  . شوند بندي مي جزو فلزها دسته dو  sهمة عنصرهاي دستة ) آ

  . يابد با افزايش عدد اتمي خصلت فلزي كاهش مي در يك گروه برخالف يك دوره،) ب

  . گذارد ها الكترون به اشتراك مي سيليسيم همانند سديم در واكنش با ديگر اتم) پ

  . تر دارند تر خاصيت نافلزي بيش عنصرهاي پايين 17و  16، 15هاي  در گروه) ت

  3) 4    2 )3   1 )2  صفر )1
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  )كتاب درسي 14تا  10 هاي فحهص(                                           تمرفتار عنصرها و شعاع ا )پ 
تـر   تري براي تبادل الكترون داشته باشد، فعاليت شيميايي آن عنصـر بـيش   در درسنامه قبل آموختيد كه هرچه يك عنصر تمايل بيش

اهيم به ارتباط ميان شعاع اتمي و رفتار شيميايي عنصـرها  خو اكنون در اين درسنامه مي. تري دارد نافلزي بيش يابوده و خصلت فلزي 
  . پي ببريد

  
تواننـد در   هر اليه مـي هاي موجود در  گيرند كه الكترون اي در نظر مي از سال گذشته به ياد داريد كه طبق مدل كوانتومي، اتم را مانند كره

از اين رو تعيين اندازه اتم همانند جرم آن بسيار دشوار . د نداردپيرامون هسته حضور يابند؛ پس براي يك اتم مرز مشخصي وجو همة نقاط
   1.است

  . تر است تر باشد، اندازه آن اتم نيز بزرگ ها يكسان نيست و هرچه شعاع يك اتم بزرگ شعاع اتم: 1نكته  
  : پردازيم اي مي در ادامه درسنامه به بررسي روند تغيير شعاع اتمي در جدول دوره

  . يابد شعاع اتمي عنصرها در يك گروه از باال به پايين به دو دليل افزايش مي :اع اتمي در يك گروهشع تغيير روند
  . يابد هاي الكتروني، شعاع اتمي افزايش مي در هر گروه از باال به پايين با افزايش تعداد اليه) الف
هـاي   اليه الكتروني بيروني زياد شده و در نتيجه اثر پوششـي الكتـرون  هاي پرشده بين هسته و  در هر گروه از باال به پايين، تعداد زير اليه) ب

هـاي   هـاي اليـه   كاهد و در نتيجـه الكتـرون   هاي موجود در اليه الكتروني بيروني مي دروني زياد شده و از تاثير نيروي جاذبه هسته بر الكترون
  . دنگير بيروني  در فاصلة دورتري نسبت به هسته قرار مي

  
هـاي   ، به تعداد اليه)هاي هسته پروتون(به طور كلي در هر تناوب با افزايش عدد اتمي  :شعاع اتمي در يك تناوب روند تغيير
. شود آخرين اليه افزوده مي هاي زير اليه يكسان يعني (n)هايي با عدد كوانتومي اصلي  اليهها به زير شود و الكترون افه نميالكتروني اض

تـري بـه سـمت     ها با نيروي قوي در نتيجه اليه. شود تر مي هاي اليه ظرفيت بيش سته، جاذبه آن بر الكترونهاي ه اما با افزايش پروتون
  . شود پس شعاع اتمي كم مي. شوند هسته جذب مي

  

  

                                                 
هاي  گيري فاصلة هسته دهند و به كمك اندازه ديگر قرار ميهاي گوناگون در كنار يك هاي آن عنصر را به شيوه گيري شعاع اتمي يك عنصر، اتم دانشمندان براي اندازه.  1

 . كنند گيري مي دو اتم مجاور، شعاع اتمي را اندازه
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  . ي سوم در نمودار زير نمايش داده شده است عنصرهاي دوره روند تغيير شعاع اتمي: 2نكته  

  
ترين شعاع اتمي مربوط بـه   و كوچك 1ترين شعاع اتمي مربوط به عناصر گروه  ي در هر دوره، بزرگدر نمودار شعاع اتم: 3نكته  

  . باشد مي 17عناصر گروه 

  .  از اين رو تغيير شعاع اتمي، يك روند تناوبي است. شود در هر دوره از چپ به راست، روند تغيير شعاع اتمي تكرار مي: 4نكته  

  
تـر و   اي سـريع  به عبـارت ديگـر، هرچـه مـاده    . ها است ي تمايل يك اتم براي تركيب شدن با ساير اتمبه معنا :فعاليت شيميايي

  . تري دارد شديدتر با يك مادة ديگر واكنش دهد، فعاليت شيميايي بيش
هرچه سرعت و شدت واكنش يك ماده 

  تر فعاليت شيميايي بيش    تر با ساير مواد بيش
  

 ها پذيري آن اي و واكنش فلزات گروه اول جدول دوره :  
  : از باال به پايين عبارتند از) فلزات قليايي(اي  فلزات گروه اول جدول دوره

3 11 19 37 55 87Li, Na, K, Rb, Cs, Fr  

n)12ي ظرفيت فلزات قليايي به صورت  آرايش الكتروني اليه: 5نكته   )ns ايل زيادي دارند كـه بـا از   است و اين عناصر تم
  . از اين رو فعاليت شيميايي اين عناصر بسيار زياد است. ي قبل از خود برسند دست دادن يك الكترون به آرايش گاز نجيب دوره

سـديم اكسـيد    ،فعاليت شيميايي فلزات قليايي بسيار زياد است به طوري كه سطح براق فلز سـديم در تمـاس بـا هـوا    : 6نكته  
(Na O)2 شود تشكيل داده و كدر مي .  

زيرا اگرچه فلزات قليايي تمايـل دارنـد كـه بـا از     . يابد فعاليت شيميايي افزايش مي ،در فلزات گروه اول، از باال به پايين: 7نكته  
ز اتم خنثي نياز به صـرف انـرژي   دست دادن الكترون به آرايش پايدار گاز نجيب برسند ولي بديهي است كه جدا كردن يك الكترون ا

از اين رو در فلزات گروه اول، از باال به پايين با افزايش شعاع اتمي، جاذبة هسته روي ). ها و هسته اتم جاذبه ميان الكترون(زيادي دارد 
  . يابد بل افزايش ميهاي اليه آخر كم شده و آمادگي اتم براي از دست دادن الكترون و رسيدن به آرايش گاز نجيب دورة ق الكترون

Fr Cs Rb K Na Li     :ترتيب فعاليت شيميايي فلزات قليايي  
  

يكي از شواهد تجربي براي مقايسه فعاليت شيميايي فلزات گروه اول، واكنش سه فلز ليتيم، سديم و پتاسيم با  
Cl)2گاز كلر    . باشد در شرايط يكسان مي (
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در ايـن  . شـود  تـر مـي   پذيري بـيش  هاي ديگر نيز از باال به پايين با افزايش عدد اتمي، واكنش بر فلزات گروه اول، در فلزات گروهعالوه 
)12براي نمونه در ميـان سـه عنصـر منيـزيم     . عناصر ميان فعاليت شيميايي و شعاع اتمي رابطة مستقيم وجود دارد Mg)  كلسـيم ،

20( Ca)  38و استرانسيم( Sr)ترين فعاليت شيميايي مربوط به عنصر استرانسيم است و اين عنصر در واكـنش بـا نافلزهـا،     ، بيش

2Srتر به كاتيون  آسان  شود تبديل مي .  

38 20 12: Sr Ca Mg مقايسه فعاليت شيميايي  

  ها پذيري آن و واكنش) ها هالوژن(نافلزات گروه هفده:  
  : عنصرهاي اين گروه از باال به پايين عبارتند از. گويند اي هالوژن مي جدول دوره 17به عناصر گروه 

1
9 17 35 53 85F, Cl, Br, I, At  

  . شود ها استفاده مي هاي جلوي خودروها از هالوژن در توليد المپ چراغ

nsها به صورت  ي ظرفيت هالوژن الكتروني اليه آرايش: 8نكته   np2 ترين اليه الكترونـي خـود، تنهـا يـك      است و در بيروني 5
در نتيجه اين عناصر تمايل زيادي دارند تا با گرفتن يك الكترون به آرايش گـاز نجيـب   . تر از گاز نجيب پس از خود دارند الكترون كم

بـه طـوري كـه ايـن عناصـر از نظـر شـيميايي         ؛از اين رو فعاليـت شـيميايي ايـن عناصـر بسـيار زيـاد اسـت       . دي خود برسن هم دوره
  . پذيرترين نافلزها هستند واكنش

زيرا اگرچه عناصر اين گروه به شدت تمايل دارنـد كـه بـا     ،يابد ها از باال به پايين فعاليت شيميايي كاهش مي در هالوژن: 9نكته  
ولي از باال به پايين با افزايش شعاع اتمي، تمايل اتم براي گرفتن الكترون  ،ون به آرايش گاز نجيب بعد از خود برسنددريافت يك الكتر

  . شود و رسيدن به آرايش گاز نجيب كم مي
: F Cl Br I At    ها ترتيب فعاليت شيميايي هالوژن  

  . ها، واكنش چهار عنصر فلوئور، كلر، برم و يد با گاز هيدروژن است يكي از شواهد براي مقايسة فعاليت شيميايي هالوژن  

  
تـر   پـذيري كـم   نيز از باال به پايين با افزايش عدد اتمـي، واكـنش  ) به جز گازهاي نجيب(هاي ديگر  ها، در نافلزات گروه عالوه بر هالوژن

  . د دارددر اين عناصر ميان فعاليت شيميايي و شعاع اتمي رابطة عكس وجو. شود مي
  : پردازيم در پايان اين درسنامه به بررسي خواص سه عنصر سديم، آهن و طال مي

ها وجود دارد، به طوري كه هر فلـز   هاي قابل توجهي ميان آن هاي كلي رفتارهاي مشابهي دارند ولي تفاوت اگرچه همة فلزها در حالت
  . رفتار ويژة خود را دارد

)11سديم  Na) :اي اين فلز در مجـاورت اكسـيژن هـوا بـه      شود و جالي نقره فلزي شفاف و نرم است كه با چاقو به راحتي بريده مي
  . شود رود و سطح آن تيره و كدر مي سرعت از بين مي

)26آهن  Fe) :يـن فلـز بـا اكسـيژن در هـواي      واكـنش ا . شود فلزي محكم است كه از آن براي ساخت در و پنجرة فلزي استفاده مي
  . شود مرطوب به كندي انجام مي

)79طال  Au) :ماند رنگ و درخشان باقي مي كند و همچنان خوش فلزي براق و زرد رنگ است كه با گذشت زمان جالي خود را حفظ مي .  
  

      

                                                 
)85استاتين  - 1 At) باشد ياب است و يك عنصر شبه فلزي مي در طبيعت بسيار كم . 
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  )كتاب درسي 13ي  صفحهمتن مرتبط با (  .  يابد مي. . . و . . . زايش عدد اتمي، شعاع اتمي به ترتيب اي عنصرها، در يك گروه و دوره، با اف در جدول دوره - 38

  افزايش  –افزايش ) 4  افزايش  –كاهش ) 3  كاهش  –كاهش ) 2  كاهش  –افزايش ) 1
 )كتاب درسي 13ي  صفحهمتن مرتبط با (  . . .   به جزاند  ها درست همة عبارت - 39

  . يابد به پايين با افزايش عدد اتمي، شعاع اتمي افزايش مي در هر گروه از باال )1
  . يابد هاي هسته، شعاع اتمي افزايش مي در هر دوره از چپ به راست با افزايش تعداد پروتون )2
  . اي قرار دارد ترين شعاع اتمي مربوط به عنصري است كه در گروه اول جدول دوره درهر دوره بيش )3
  .شوند تري به سمت هسته جذب مي ها با نيروي بيش ها، الكترون ها و الكترون تناوب از چپ به راست با افزايش تعداد پروتوندر هر  به طور كلي )4

  )كتاب درسي 13ي  صفحهمتن مرتبط با (دو علت اصلي كاهش تدريجي شعاع اتمي در يك دوره از جدول تناوبي با افزايش عدد اتمي كدام است؟  - 40
  ها  افزايش تعداد اليه –ها  افزايش تعداد پروتون) 2  ها  ثابت ماندن تعداد اليه –ها  وتونافزايش تعداد پر) 1
  ها  افزايش تعداد اليه –ها  ثابت ماندن تعداد پروتون) 4  ها  كاهش تعداد اليه –ها  ثابت ماندن تعداد پروتون) 3

  )كتاب درسي 13ي  صفحهمتن با  مرتبط(  .  دهد رخ مي. . . ، زياد شدن شعاع اتمي به علت . . . در هر  - 41
  ثابت ماندن تعداد اليه و زياد شدن تعداد پروتون  –تناوب از چپ به راست ) 1
  هاي الكتروني   ثابت ماندن تعداد پروتون و افزايش تعداد اليه –گروه از باال به پايين ) 2
  هاي دروني   الكترون هاي الكتروني و اثر پوششي افزايش تعداد اليه –گروه از باال به پايين ) 3
  هاي خارجي  زياد شدن تعداد اليه و زياد شدن جاذبه هسته بر الكترون –گروه از پايين به باال ) 4

  )كتاب درسي 13ي  صفحهمتن مرتبط با (  است؟  نادرستكدام گزينه  - 42
  . هاي وابسته به اتم، از جمله شعاع، قابل توضيح است روندهاي تناوبي بر اساس كميت) 1
  . يابد ها افزايش مي ها كاهش و پروتون يابد چون تعداد اليه ر يك دوره از چپ به راست شعاع اتمي كاهش ميد) 2
  . يابد ها افزايش مي ها به علت افزايش تعداد اليه در يك گروه از باال به پايين شعاع اتم) 3
  . يابد كند افزايش يافته و شعاع كاهش مي ا وارد ميه اي كه هسته به الكترون ها جاذبه در هر دوره با افزايش تعداد پروتون) 4

   ؟ترين شعاع اتمي را دارند ترين و كم كدام عناصر به ترتيب بيش. دهد اي را نمايش مي رو بخشي از جدول دوره شكل روبه - 43

 )كتاب درسي 13ي  صفحهمتن مرتبط با (

13  2  1  
  گروه

  دوره
B A   2  
E D  C  3  
    F  4  

1( E C   2( B F  3( E B  4 (A F   
   ؟اي عنصرها، كدام مقايسه در مورد شعاع اتمي درست است با توجه به روند تغييرات شعاع اتمي در جدول دوره - 44

 )كتاب درسي 13ي  صفحهخود را بيازماييد مرتبط با (

1( 6 8 7C O N     2( 17 14 12Cl Si Mg   
3( 12 5 4Mg B Be     4 (19 11 3K Na Li   

 

  )كتاب درسي 13ي  صفحهمتن مرتبط با (  تر است؟  تفاوت شعاع اتمي ميان كدام دو عنصر بيش -45

1 (Cl Na  2 (S Ca  3 (Mg S  4 (K Cl  
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 درست است؟ در رابطه با شعاع اتمي دهد، كدام مقايسه  اي را نمايش مي رو كه بخشي از جدول دوره با توجه به شكل روبه - 46

  )كتاب درسي 13ي  صفحهمتن مرتبط با (  

15  14  
  گروه

  دوره
B A  2  
D  C  3  

1 (C A D B    2 (B A D C    3 (C D A B    4 (D A C B   

دهـد، كـدام مطلـب     هاي دوم و سوم را بر حسب شماره گروه نشان مي رو كه تغييرات شعاع اتمي عناصر دوره با توجه به نمودار روبه -47
 )كتاب درسي 13ي  صفحهمتن مرتبط با (  ؟درست است

1( A عنصري از گروه دوم و دوره سوم است  .  
شعاع اتمي مربوط به  ترين كم، 15در ميان عناصر گروه  )2

  . است Cعنصر 
ترين شعاع اتمي  ترين و كم در ميان عناصر دوره دوم، بيش )3

  . باشد مي Eو  Aبه ترتيب مربوط به 
تر از  تناوب دوم بيش به طور كلي تغييرات شعاع اتمي در) 4

  . تناوب سوم است
 كند؟  جمله زير را به درستي كامل مي) ت(تا ) آ(چه تعداد از موارد  - 48

  )كتاب درسي 13و  11، 9هاي  صفحهمتن مرتبط با (    ».مورد از خواص بيان شده در زير درست است. . . براي . . . ترتيب «
  براي مبادلة الكترون  تمايل*   عدد اتمي *   شعاع اتمي *   خصلت فلزي * 
1) آ Br Cl F    4) ب K Na Li    3) پ Na Mg Al    2) ت Si P S    
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  )كتاب درسي 13ي  صفحه 1نمودار مرتبط با(  كند؟  در رابطه با دوره سوم جدول تناوبي، كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل مي -49
  . باشد مي. . . بيشتر از . . . و تفاوت شعاع اتمي در . . . در اين دوره از راست به چپ 

  نافلزات  –فلزات  –ها افزايش يافته  تعداد پروتون) 2  فلزات  –نافلزات  –تعداد الكترون اليه آخر افزايش يافته ) 1
  فلزات  –نافلزات  –شعاع اتمي افزايش يافته ) 4  نافلزات –فلزات  –يافته ها كاهش  الكترون برجاذبه هسته ) 3

  )كتاب درسي 13ي  صفحه 1 نمودارمرتبط با (  تر است؟ اختالف شعاع اتمي كدام دو عنصر بيش - 50
1 (12 11Mg , Na   2 (13 12Al , Mg   3 (14 13Si , Al  4 (17 14Cl , Si  

  
به صورت عنصري و آزاد . . . گويند و تعداد معدودي از عنصرهاي فلزي مانند  مي. . . ها را  تمايل يك اتم براي تركيب شدن با ساير اتم -51

 )كتاب درسي  14و  11هاي  صفحهمتن مرتبط با (  .شوند يافت مي

  آهن  –خصلت فلزي ) 4  آهن  –پذيري  واكنش )3  طال  –خصلت فلزي  )2  طال  –پذيري  واكنش )1
الكتـرون، بـه آرايـش گـاز     . . . است و اين عناصر تمايل زيادي دارند كه با . . . آرايش الكتروني اليه ظرفيت فلزات قليايي به صورت  -52

 )كتاب درسي 9ي  صفحهمتن مرتبط با (  .برسند. . . نجيب 

1( 2ns  -  1 )2    ود هم دوره خ –گرفتنns  -  دوره قبل از خود  –از دست دادن  

3( 1ns  -  2) 4  هم دوره خود  –از دست دادنns  -  دوره قبل از خود –از دست دادن  
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 )كتاب درسي 14و  12،  9هاي  صفحهمتن مرتبط با (  ؟صرها درست استاي عن هاي زير در مورد فلزات گروه اول جدول دوره چه تعداد از عبارت - 53

  . است؛ از اين رو فعاليت شيميايي بسيار زيادي دارند 1nsها به صورت  آرايش الكتروني اليه ظرفيت آن) آ
  . دشو سطح براق فلز سديم كه يكي از عناصر اين گروه است در تماس با هوا كدر مي) ب
  . يابد در اين گروه از باال به پايين با افزايش عدد اتمي، فعاليت شيميايي افزايش مي) پ
  . باشد تر از ليتيم مي شعاع اتمي و خصلت فلزي سديم كم) ت
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

   ؟است نادرست دهد، كدام عبارت با توجه به شكل زير كه واكنش سه فلز پتاسيم، سديم، ليتيم با گاز كلر را نمايش مي -54

 )كتاب درسي 12ي  صفحهبينديشيم با هم مرتبط با (

       
  )پ(                            )ب(                            )آ(                      

  . زرد رنگ است) آ(برخالف شكل ) ب(نور نشر شده از واكنش انجام شده در شكل  )1
  . ترين فعاليت شيميايي را دارد بيش) پ(شده، فلز موجود در شكل هاي انجام  در ميان واكنش )2
  . درس نميبا از دست دادن يك الكترون به آرايش هشتايي گاز نجيب ) آ(فلز موجود در شكل  )3
  . تر از شدت سه واكنش نمايش داده شده است شدت واكنش فلز روبيديم با گاز كلر، كم) 4

 . . . .   يابد، زيرا  ي در يك گروه از باال به پايين، با افزايش عدد اتمي افزايش ميفعاليت شيميايي فلزات جدول تناوب -55

 )كتاب درسي 13و  9هاي  صفحهبينديشيم متن و با هم مرتبط با (  

  . يابد ها در اطراف هسته اتم، آمادگي اتم براي گرفتن الكترون افزايش مي با افزايش تعداد الكترون )1
  . يابد مي در يك گروه، آمادگي اتم براي گرفتن الكترون افزايش ميبا افزايش عدد ات )2
  . يابد هاي الكتروني در اطراف فلز، آمادگي اتم براي از دست دادن الكترون افزايش مي با افزايش اليه )3
  . يابد با افزايش عدد جرمي در يك گروه، ابعاد هسته اتم افزايش مي) 4

 )كتاب درسي  9ي  صفحه هم بينديشيممرتبط با (  ؟ري فلزات به درستي انجام شده استپذي در كدام گزينه مقايسه واكنش -56

1( Mg Ca  2( Be Mg  3( K Cs  4 (Rb Na  
 )كتاب درسي 13ي  صفحهود را بيازماييد خ مرتبط با(  ؟است نادرست 17كدام عبارت در مورد عناصر گروه  -57

  . شود هاي جلوي خودروها استفاده مي ها در ساخت المپ چراغ از آن )2    . اند ها موسوم به هالوژن )1
  . شوند هاي دو اتمي مشاهده مي به صورت مولكول و حالت آزادطبيعت به در ) 4  . دهند به آساني با فلزهاي قليايي واكنش مي )3

. . . الكترون به آرايش گاز نجيـب  . . . است و اين عناصر تمايل زيادي دارند كه با . . . ها به صورت  رون اليه ظرفيت هالوژنآرايش الكت - 58
 )كتاب درسي 13ي  صفحه خود را بيازماييد مرتبط با(  . برسند

1( 2 5ns np  -  5 )2  هم دوره خود  –گرفتنnp-  هم دوره خود  –گرفتن  

3( 5np  -  2) 4  دوره قبل  –از دست دادن 5ns np  -  دوره قبل  –گرفتن  
2ترتيب  - 59 2 2 2F Cl Br I   كتاب درسي 13ي  صفحه خود را بيازماييدمرتبط با (  ؟ها درست است ي چند مورد از خواص بيان شده براي اين مولكول درباره( 

  گشتاور دو قطبي و شماره گروه *     اندازه مولكول و دماي جوش  * 
  پذيري  جرم مولي و واكنش*     شماره دوره و جرم مولي * 
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
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 )كتاب درسي 14و  13هاي  صفحهخود را بيازماييد مرتبط با (  ؟نيستعبارت كدام گزينه درست  - 60

  . باشد ها از باال به پايين فعاليت شيميايي كاهش مي در گروه هالوژن )1
  . پذيري با گاز هيدروژن مربوط به عنصر فلوئور باشد ترين واكنش ها، بيش در ميان هالوژن )2
  . هاي الكتروني نافلزها ارتباط با معنايي وجود ندارد فعاليت شيميايي و شمار اليه بيندر  )3
  . باشد ها با گاز هيدروژن مي ها، واكنش آن شيميايي هالوژن هاي مقايسه فعاليت يكي از راه) 4

از طرفي در نافلزهـا بـا افـزايش    . يابد مي. . . شده و اندازه اتم . . . هاي الكتروني  با افزايش عدد اتمي، تعداد اليه ينافلز هاي گروه در - 61
 )كتاب درسي 10و  9هاي  صفحهمتن مرتبط با (  .شود مي. . . ذب الكترون و در واقع تمايل اتم براي ج. . . پذيري  هاي الكتروني، واكنش تعداد اليه

   تر كم –تر  كم –كاهش  –تر  كم )2  تر بيش –تر  بيش –كاهش  –تر  كم )1
   تر بيش –تر  بيش –افزايش  –تر  بيش) 4    تر كم –تر  كم –افزايش  –تر  بيش )3

300ر در دماي حدود اي، چند عنص جدول دوره 17در ميان عناصر نافلز گروه  - 62 C كتاب درسي 14ي  صفحهمتن مرتبط با (  ؟دهند با گاز هيدروژن واكنش مي( 

1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
 )كتاب درسي 13ي  صفحهخود را بيازماييد مرتبط با (  ؟كدام مقايسه درست است - 63

I: پذيري واكنش )1 Br Cl F    2(  2: دماي جوشجرم مولي و 2 2 2F Cl Br I    
F: هاي الكتروني تعداد اليه )3 Cl Br I    4 (2: قطبيت مولكول 2 2 2I Br Cl F    

 )كتاب درسي 14و  13هاي  صفحهخود را بيازماييد مرتبط با (  .  درست است. . . ها به جز گزينه  ي گزينه عبارت همه - 64

200خالف يد با هيدروژن حتي در دماي فلوئور بر )1 C  دهد هم واكنش مي .  
  . يابد پذيري كاهش مي در نافلزها برخالف فلزها با افزايش عدد اتمي، واكنش )2
  . گيرند دهند و الكترون مي ها به آساني با فلزها به ويژه فلزهاي قليايي واكنش مي هالوژن )3
  . پذير است خانه متعلق به عنصري واكنشها، باالترين  ي نافلزي همانند هالوژنها در همة گروه) 4

  )كتاب درسي 14و  13، 9هاي  صفحه خود را بيازماييد و متن مرتبط با(  در كدام گزينه، ويژگي ذكر شده براي عنصر درست است؟  -65
200ها كمترين شعاع را دارد و در دماي  فلوئور در بين هالوژن) 1 C  دهد به كندي با هيدروژن واكنش مي .  
  . كند را ايجاد مي HClكلر در دماي اتاق به سرعت با هيدروژن واكنش داده و گاز ) 2
400پذيري بسيار اندكي دارد و در دماي كمتر از  يد واكنش) 3 C دهد با هيدروژن واكنش نمي.  
  . پذيري برم از فلوئور و كلر بيشتر استشعاع اتمي و واكنش ) 4

  )كتاب درسي 13و  12، 9هاي  صفحهخود را بيازماييد و متن مرتبط با (  باشند؟   كدام موارد درست مي - 66
  . پذيري را دارد در بين عناصر قليايي ليتيم كمترين شعاع و كمترين واكنش) آ

  . واكنش با يك نافلز كمتر استاز بين عناصر گروه دوم تمايل استرانسيم از كلسيم براي ) ب
  . تمايل كلر نسبت به سيليسيم در گرفتن الكترون به علت شعاع كمتر، بيشتر است) پ
  . رسند شود كه با دريافت يك الكترون به پايداري بيشتري مي ها از عناصري استفاده مي هاي جلوي اتومبيل در توليد المپ چراغ) ت
  پ -آ ) 4  ت -آ ) 3  ت - پ ) 2  ت - پ  –آ ) 1

  )كتاب درسي 14و  13، 9هاي  صفحهخود را بيازماييد و متن مرتبط با (  كدام گزينه درست است؟  -67
    . پذيري آن بيشتر است هرچه شعاع اتمي يك عنصر بزرگتر باشد، واكنش) 1
  . هرچه شعاع اتمي يك عنصر كوچكتر باشد، پايداري آن كمتر است) 2
  . تر است از اين مقدار بين كلر و فلوئور بيش تفاوت خصلت نافلزي برم با فلوئور) 3
  . شود سديم فلزي نرم است كه برخالف آهن در مجاورت هوا اكسيد مي) 4

. . . تر الكترون از دسـت دهـد خصـلت فلـزي آن      وابسته است و هرچه اتم فلزي در شرايط معين آسان. . . رفتار شيميايي فلزات به  - 68
  )كتاب درسي 12و  9هاي  صفحهمتن مرتبط با (  .  است. . . اش  پايداري شيميايي

  بيشتر  –همانند  –هاي وابسته به اتم  كميت) 2  كمتر  –برخالف  –هاي وابسته به اتم  كميت) 1
  كمتر  –همانند  –ميزان توانايي از دست دادن الكترون ) 4  بيشتر  –برخالف  –ميزان توانايي از دست دادن الكترون ) 3
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  )كتاب درسي 14و  13، 9هاي  صفحهخود را بيازماييد و متن متن مرتبط با (  ت؟ كدام مقايسه درست اس -69
  سديم  =ليتيم  >پتاسيم : پذيري واكنش) 2  كلسيم  >منيزيم  >استرانسيم : شعاع اتمي) 1
  آهن >پتاسيم  >طال : سرعت اكسيد شدن مجاور هوا) 4  فلوئور >كلر  >يد : دماي الزم براي شروع واكنش با هيدروژن) 3

 تواند باشد؟  چه تعداد از موارد زير مي xدهد،  با توجه به نمودار زير كه ارتباط يك ويژگي با عدد اتمي را در گروه فلزات قليايي نشان مي - 70

  )كتاب درسي 12و  9هاي  صفحهمتن مرتبط با (  

  تمايل به از دست دادن الكترون   ) آ

  پذيري با نافلزات  شدت واكنش) ب

  هاي الكتروني در اتم  تعداد اليه) پ

  صفر) 4  3) 3  2) 2   1) 1

  )كتاب درسي 14و  12، 9هاي  صفحهمتن و خود را بيازماييد مرتبط با (  باشد؟   چه تعداد از موارد زير ناشي از رفتار شيميايي فلزها مي -71
  پذيري سديم و پتاسيم با گاز كلر  تفاوت واكنش) آ

   نسبت به آهن باالتر بودن ميزان رسانايي الكتريكي طال) ب

  تر بودن سطح منيزيم در مقايسه با فلز قلع درخشان) پ

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  )كتاب درسي 14و  11، 9ي ها صفحهمتن و خود را بيازماييد مرتبط با (دهد چه تعداد از مطالب زير همواره صحيح است؟  با توجه به شكل زير كه شعاع دو اتم را نشان مي - 72
  . تر است كم) آ(از اتم )  ب(هاي الكتروني در اتم  تعداد اليه) آ

  . است) ب( كمتر از) آ(پذيري  ها باشد واكنش اگر آ و ب مربوط به هالوژن) ب

  . است) ب(بيشتر از ) آ(اگر اين دو در گروه فلزات قليايي باشد خصلت فلزي ) پ

  )آ(  )                           ب(                                    

  صفر ) 4  3) 3  2) 2  1) 1

2هاي  يون  با توجه به آرايش الكتروني آخرين زير اليه -73 62B : p  3و 62A : p  ؟باشد نميچند مورد صحيح   

  )كتاب درسي 13و  12، 9هاي  مرتبط با صفحه(
  . بيشتر است Bاز  Aشعاع اتمي ) ب    .  در يك دوره قرار دارند Bو  A) آ

3ايجاد تركيب يوني با فرمول  Bو  A) پ 2A B عنصر ) ت  . نمايند ميB پذيري را در گروه خود دارد بيشترين واكنش .  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  )كتاب درسي 14ي  صفحهمتن مرتبط با (  است؟ نادرستي فلزات مختلف  كدام گزينه در مورد مقايسه -74
  . هن برخالف سديم فلزي سخت است و به عنوان مصالح ساختماني كاربرد گسترده داردفلز آ) 1

  . شود سديم برخالف طال به سرعت در هوا اكسيد مي) 2

  . دارند pو  sدسته  به عناصر رفتاري شبيه dفلزات دسته ) 3

  . شود در هوا اكسيد مي آهنو همانند  طالفلز سديم برخالف ) 4

  )كتاب درسي 14ي  صفحهمتن مرتبط با (  ؟نيستاط با ويژگي فلزات مختلف صحيح كدام گزينه در ارتب -75
  . رود اي رنگ فلز سديم در مجاورت هوا به كندي از بين مي جالي نقره) 2  . زند طال برخالف آهن در هواي مرطوب حتي با سرعت كم زنگ نمي) 1

  . دارند زياديهاي رفتاري  تفاوت pو  sهاي  با عناصر دسته dي  عناصر دسته) 4  . عناصر واسطه همانند سديم رسانايي الكتريكي زيادي دارند) 3
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  )كتاب درسي 17تا  14هاي  صفحه(                                    dدنيايي رنگي با عنصرهاي دستة ) ت
  

  

ايـن فلزهـا در مركـز جـدول     . ها در حال پر شدن اسـت  نآ dاي هستند كه زير الية  اي از عنصرهاي جدول دوره ، دستهdفلزهاي دستة 

  . اي قرار دارند دوره

  .  به فلزهاي اصلي شهرت دارند pو  sاند در حالي كه فلزهاي دستة  ، به فلزهاي واسطه معروفdفلزهاي دسته  : 1نكته  

  . هاي الكتروني عناصر زير توجه كنيد به آرايش 

p 2دسته  2 6 2 4
16 1 2 2 3 3S : s s p s p   

s 2دسته  2 6 2 6 1
19 1 2 2 3 3 4K : s s p s p s   

d 52دسته  2 6 2 6 2
25 1 2 2 3 3 3 4Mn : s s p s p d s   

d 2دسته  2 6 2 6 10 2 6 8 2
46 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5Pd : s s p s p d s p d s   

p 2 دسته 2 6 2 6 10 2 6 10 2 2
50 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5Sn : s s p s p d s p d s p   

  . واسطه هستنديا فلزهاي  dجزو دسته  Pd46و  Mn25كنيد، عناصر  همانطور كه مشاهده مي 

 30تـا   21گيرنـد و داراي عـدد اتمـي     اي عنصـرها قـرار مـي    اولين سري از عنصرهاي واسطه در دورة چهارم جدول دوره: 2نكته  

  . خورند در ميان اين عناصر، فلزات پركاربردي چون آهن، نيكل و مس كه در زندگي روزمره كاربرد فراواني دارند، به چشم مي. هستند

  

  . خوارند و قابليت ورقه شدن دارند براي نمونه رساناي جريان الكتريكي و گرما هستند، چكش. همگي فلز هستند dة عناصر دست

تركيب حاصل از برخي فلزات واسطه رنگي هستند براي نمونه رنگ سبز زمرد، سرخي ياقوت و رنگ آبي فيروزه به دليل وجود تركيبات 

  . باشد عناصر واسطه مي

  




