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جدول تناوبی –شیمی دهم   

 زمان با مشاهده ویدئوها، نکات را وارد جزوه پرینت شده خود نمائید. هم    :  توجه 

 

 
 

 : یادداشت نکات 
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 نکته: 

 گروه زوج دد امتی زوج ع

 گروه فرد عدد امتی فرد 

 : به جز
 النتانیدها  57 70 

کتینیدها   ا 89 102 

 
,Dدر میان چهار عنصر  :تست  Y, X, A36 31 19 کدام دو عنصر به ترتیب در یک دوره و  13

 خارج( 39)ریاضی تناوبی جای دارند؟  کدام دو عنصر در یک گروه جدول

1 )A  وD –Y  وD      2 )A  وX  – Y  وD  

3 )X  وY – A  وD     4 )X  وD – A  وY  

 (4)گزینه  : پاسخ 

عنصر این تست را می شناسید ولی برای درک نکته باال به  4هرچند شما کاماًل به جدول مسلط هستید و هر 

 توضیحات پایین توجه کنید.

  2و  1حذف گزینه های:Y وD اتمی توانند هم گروه باشند. چون عددنمیYفرد است و عدداتمی ،D 

 متعلق به یک گروه زوج( Dمتعلق به یک گروه فرد است و Yزوج ! )

  3حذف گزینه های :A وD اتمی توانند هم گروه باشند. چون عددنمیAاتمی ، فرد است و عددD 

 متعلق به یک گروه زوج( Dمتعلق به یک گروه فرد است وA)زوج ! 

 و به قسمت اول تست هم کاری نداریم! 4پس جواب می شود گزینه 

 
 عنصرهای یک گروه، خواص شیمیایی نسبتًا نزدییک به هم دارند. :نکته 

 
 است؟شیمیایی کدام عنصر نزدیک تر ، به خواص M15خواص شیمیایی عنصر :تست 

 (58)ریاضی 
1)Mn 25   2)Rb37   3)As  33   4 )Br35  

 (9)گزینه  :پاسخ 
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 تست ها: 
ر دوره سوم جدول دوره ای، شمار عنصرهای فلز و نافلز به ترتیب از راست به چپ، کدام د 

 (35)ریاضی  )با صرف نظر از گازهای نجیب(است؟ 

1 )3 – 4     2 )3 – 3    

3 )4 – 4     4 )4 – 3 

 (2)گزینه  :پاسخ 

 
در چند گروه از جدول تناوبی، هر سه گونه از عنصرها )فلز، نافلز و شبه فلز( یافت می  

 (39)تجربی  شود؟

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 (2)گزینه  پاسخ: 

 
گازهای نجیب در کدام گروه جدول تناوبی عنصرها، جای دارند و تفاوت عدد اتمی گاز  

 (39)ریاضی نجیب دوره اول و دوره سوم کدام است؟ 

1 )11 – 11     2 )11 - 11 

3 )11 – 11     4 )11 – 11 

 (4)گزینه  پاسخ: 

 
 جدول تناوبی عنصرها )به ترتیب از راست به چپ( دارای چند دوره و چند گروه است؟  

 خارج( 39)ریاضی 

1 )1 – 11     2 )1 - 11 

3 )1 – 11     4 )1 - 11 

 (2)گزینه  پاسخ: 

 
فلزهای واسطه در هر دوره از جدول تناوبی، در کدام گروه ها جای دارند و کوچکترین عدد  

 خارج( 39)تجربی اتمی ممکن برای این فلزات کدام است؟ 

 21 - 12تا  2( 2     21 – 12تا  3( 1

 22 - 12تا  2( 4    22 – 12تا  3( 3

 (1)گزینه  پاسخ: 
 


