


 شیمی یازدهم فصل اول - پرش تستی

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟  - 1
آ) سیلیسیم رسانایی الکتریکی کمی دارد و سطح آن صیقلی است. 

ب) در دورة سوم جدول تناوبی، از چپ به راست خصلت فلزي افزایش می یابد. 
پ) در گروه اول جدول تناوبی، خصلت فلزي پتاسیم از سدیم کمتر است. 

ت) فلزات گروه اول جدول تناوبی بر اثر ضربه خرد می شوند و تغییر شکل می دهند.

1234

عناصر آلومینیم و سدیم، رسانایی گرمایی و الکتریکی  ..................  دارند و در برابر ضربه  ..................  و عناصر گوگرد و کلر داراي سطح - 2
..................  می باشند.

پایین - مقاوم نمی باشند - براق باالیی - مقاوم نمی باشند - براق  پایین - مقاوم می باشند - کدر  باالیی - مقاوم می باشند - کدر 

فرمول عمومی آلکن ها به صورت .................. و واکنش پذیري آن ها نسبت به آلکان  با تعداد کربن برابر، .................. است. - 3

CnH2n−2CnH2nCnH2n−2CnH2n - بیشتر  - بیشتر - کم تر - کم تر

کدام توصیف در خصوص آلکان ها نادرست است؟ - 4

آلکان ها هیدروکربن هایی سیرشده با گشتاور دوقطبی صفر هستند. 

با افزایش تعداد کربن در آلکان ها، دماي جوش، گرانروي و میزان فراریت آن ها افزایش می یابد.

آلکانی با نام آیوپاك  اتیل پنتان وجود ندارد. 

آلکان ها در آب انحالل ناپذیرند و واکنش پذیري کم آن ها سبب کمتر شدن میزان سمی بودن آن ها شده است. 

−4

کدام عبارت زیر کامًال صحیح است؟ - 5

هیچ فلزي در بلوك  وجود ندارد.  اکثر فلزات از بلوك  هستند. 

عناصر نافلزي بیش تر از فلزات هستند.  هیچ نافلزي متعلق به بلوك  نیست. 

sp

d

کدام نام گذاري براي ترکیب زیر درست است؟  - 6

،  و  - تري متیل -   - اتیل هگزان ،  و  - تري متیل هگزان   - اتیل - 

،  و  - تري متیل هگزان ،  و  - تري متیل -   - اتیل هگزان - اتیل - 
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جامد  عنصري است که رسانایی گرمایی و الکتریکی باالیی دارد و در واکنش شیمیایی با سایر اتم ها تعدادي الکترون از دست می دهد.  کدام عنصر - 7
می باشد؟

AA

SiSnCGe

در ساختار چند ترکیب زیر کربن حضور دارد؟  - 8
آنزیم - چربی - آمینواسید - پروتئین - کربوهیدرات

2345
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قدر هدایاى زمینى را بدانیم



مراحل روش گیاه پاالیی در استخراج فلزات عبارتند از  .................. - 9

کاشت گیاهانی که فلز را جذب می کنند - برداشت گیاه - سوزاندن گیاه - جداسازي فلز از خاکستر

کاشت گیاه - آبیاري - برداشت - جمع آوري خاك هاي سطحی پس از برداشت - استخراج فلز از خاك 

کاشت گیاه - برداشت گیاه - له کردن گیاه و انتخاب حالل مناسب - جداسازي فلز 

کاشت گیاهان - آبیاري گیاهان - جداسازي برگ ها - خشک کردن برگ ها - جداسازي فلز از آن 

کمترین درصد فرآوردة حاصل از تقطیر نفت سنگین ایران کدام است؟ - 10

نفت کوره  نفت سفید  گازوئیل  بنزین و خوراك پتروشیمی 

در مجموع هرچه شعاع اتمی یک فلز  .................. باشد .................. الکترون .................. و فعالیت شیمیایی آن  .................. است. - 11

بزرگ تر - آسان تر - از دست می دهد - بیشتر  بزرگ تر - آسان تر - به دست می آورد - کمتر 

کوچک تر - دشوارتر - به دست می آورد - کمتر  کوچک تر - دشوارتر - از دست می دهد - بیشتر 

ترتیب سرعت اکسید شدن فلزها با فرض شرایط یکسان در کدام گزینه به درستی آمده است؟ - 12

Zn > Fe > CuZn > Cu > FeFe > Zn > CuFe > Cu > Zn

کدام گزینه درست است؟ - 13

بنیادي ترین ویژگی عناصر، عدد اتمی آن ها است. 

همۀ عناصر که زیرالیۀ آخر آن ها به  ختم می شود، جزء فلزات قلیایی اند.

کربن (گرافیت) با سطحی تیره، در واکنش هاي شیمیایی الکترون به اشتراك می گذارد و در برابر خرد شدن مقاوم است. 

درخشنده بودن  نسبت به کربن (گرافیت) می تواند دلیلی بر این باشد که برخی خواص فیزیکی شبه فلزات به نافلزات نزدیک تر است. 

ns1

Si

در تناوب ها با افزایش عدد اتمی تعداد الکترون هاي ظرفیتی  .................. و خواص فلزي  .................. و خواص نافلزي  .................. می یابد و تمایل - 14
به  .................. الکترون در اتم عنصرها بیشتر می شود.

ثابت - افزایش - کاهش - از دست دادن  ثابت - کاهش - افزایش - جذب 

افزایش - افزایش - کاهش - از دست دادن الکترون  افزایش - کاهش - افزایش - جذب 

به جاي هر یک از حرف هاي  کلمات بیان شده در کدام گزینه را می توان قرار داد؟  - 15

خواص فیزیکی یا شیمیایی ردیف 

ندارد ندارد شکل پذیري 

ندارد دارد سطح تیره و کدر 

انتقال اشتراك تمایل به انتقال یا اشتراك 

ندارد - ندارد الکتریکی کم گرمایی ندارد رسانایی گرمایی و الکتریکی 

ندارد - ندارد - فقط اشتراك - رساناي گرماست  دارد - ندارد - هم انتقال و هم اشتراك - هر دو نوع رسانایی را دارد.

ندارد - دارد - هم انتقال و هم اشتراك - هر دو نوع رسانایی را دارد. دارد - ندارد - هم انتقال و هم اشتراك - فقط رساناي الکتریکی 

D,C,B,A

GeSiPb

1A

2B

3e−C

4D

براي استخراج فلز آهن از اکسیدهاي این عنصر، از همه واکنشگرهاي معرفی شده، می توان استفاده کرد به جز  .................. - 16

مس سدیم کربن مونواکسید  کک (کربن) 

یک ترکیب آلی به اشتباه به صورت  دي اتیل  دي متیل  هپتن نام گذاري شده است، نام صحیح این ترکیب کدام است؟ - 17

 دي اتیل  دي متیل  هپتن  اتیل  تري متیل  اوکتن

 اتیل  تري متیل  اوکتن  دي اتیل  دي متیل  هپتن 

−3, 2−4،4−−5

−6،5−4،4−−2−5−6،4،4−−2−

−4−5،5،3−−6−6،5−5،4−−2
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کدام گزینه نادرست است؟ - 18

نفتالن یک هیدروکربن آروماتیک دو حلقه اي با  اتم کربن است.  سیکلوهگزان مانند بنزن داراي یک حلقه شش کربنی است. 

میزان فرار بودن نفت کوره کمتر از خوراك پتروشیمی است.  بخش عمده نفت خام مواد آلکانی است. 

12

کپسول گاز خانگی به طور عمده شامل .................. و .................. که از مورد .................. به عنوان سوخت فندك استفاده می شود. - 19

پروپان، بوتان، اول  متان، اتان، اول  پروپان، بوتان، دوم  متان، اتان، دوم 

اگر در مولکول متان به جاي سه هیدروژن آن دو بنیان اتیل و یک بنیان متیل قرار دهیم، کدام هیدروکربن زیر حاصل می شود؟ - 20

اتیل متیل پروپان دي اتیل اتان   - متیل پنتان 3دي متیل بوتان

در مواد آلی، ظرفیت کربن همیشه برابر .................. می باشد. بنابراین هنگام رسم فرمول ساختاري مواد آلی باید اطراف هر اتم کربن به همین تعداد - 21
پیوند .................. وجود داشته باشد.

چهار - هیدرروژنی  دو یا چهار - اشتراکی یا هیدروژنی چهار - اشتراکی  دو یا چهار - کوواالنسی 

شکل مقابل ترسیمی از مولکول کدام آلکان و شامل چند پیوند کوواالنسی است؟ - 22

اتان -  اتان - 

پروپان -  پروپان - 

78

810

در ساختار  تري متیل هگزان، چند پیوند کوواالنسی سادة کربن  کربن وجود دارد؟ - 23−3, 2, 2

6789

کدام مورد از عبارات زیر صحیح می باشند؟  - 24
آ) عناصري که تعداد الیه هاي الکترونی اشغال شدة برابري دارند، در یک گروه جاي گرفته اند. 

ب) در هر دوره از چپ به راست، فعالیت شیمیایی فلزات به طور کلی کاهش می یابد. 

پ) عنصري با عدد اتمی  رسانایی الکتریکی باالیی دارد. 
ت) در یک گروه از جدول تناوبی، رفتارهاي فیزیکی و شیمیایی عناصر مشابه یکدیگر هستند.

آ و ب  ت و ب  ب و پ  آ و پ 

50

چه تعداد از هالوژن ها در دماي اتاق با گاز هیدروژن واکنش می دهند؟ - 25

4321

در عناصر دوره سوم جدول تناوبی مندلیف، چند عنصر به ترتیب داراي سطحی درخشان، رسانایی الکتریکی باال و حالت فیزیکی جامد می باشند؟ - 26

5 − 3 − 36 − 3 − 46 − 4 − 35 − 4 − 4

آرایش الکترونی کاتیون  به  ختم می شود. مشخص کنید کدام گزینه در رابطه با آن به درستی بیان شده است؟ - 27

اتم  در گروه  و دورة سوم جدول تناوبی قرار دارد.  ،  زیرالیه با  به طور کامل پر شده اند. در آرایش 

عدد اتمی  برابر  می باشد. کاتیون  آن داراي  الکترون در زیرالیه اي با  دارد. 

A2+3d9

A4l = 0A11

A+10l = 2A30

بنیادي ترین ویژگی عناصر .................. است که اساس چیدمان آن ها در جدول تناوبی است و براساس رفتارشان عناصر به .................. دسته تقسیم - 28
می شوند.

عدد اتمی - سه  عدد اتمی - چهار  جرم اتمی - چهار جرم اتمی - سه 
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چند مورد از عبارات زیر در مورد عنصر سیلیسیم درست اند؟  - 29

الف) خاصیت فلزي آن از  کمتر ولی از  بیشتر است. 

،  و ... می باشد.  ب) خواص فیزیکی آن مشابه 
،  و ... می باشد.  پ)خواص شیمیایی آن مشابه 

ت) برخالف  چکش خوار نبوده و در اثر ضربه خرد می شود.

FeN

ON

NaK

Pb

1234

عنصري داراي رسانایی الکتریکی پایین است و شکننده بوده و در اثر ضربه خرد می شود. اکسید این عنصر کدام گزینه می تواند باشد؟ - 30

CO2MgOPO4SiO2

عنصر  در دوره  .................. و گروه  .................. جدول دوره اي عناصر جاي دارد. این عنصر در واکنش با دیگر اتم ها الکترون  .................. و - 31
رسانایی الکتریکی آن نسبت به Mg  .................. است. (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.)

 از دست می دهد  بیشتر  به اشتراك می گذارد  کمتر 

 به اشتراك می گذارد - بیشتر  از دست می دهد - کمتر 

x32

−14 − 3−−14 − 4−

−14 − 3−14 − 4

اگر فرض کنیم سه واکنش زیر به طور خودبه خودي انجام پذیر باشند کدام گزینه به درستی واکنش پذیري  و  و  را مقایسه کرده است؟  - 32

   ج) واکنش انجام نمی شود    ب) الف( 

XYZ

3XA + 2Y → + 3XY2A3Y + 6ZCl → 2YC + 3l3 Z2X + ZCl →

X > Y > ZY > X > ZX > Z > YY > Z > X

با توجه به داده هاي جدول زیر، ترتیب واکنش پذیري عنصر ها در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟   - 33

فلز    
محلول 

  

    

   

    

 واکنش انجام پذیر است. 

 واکنش انجام نمی شود.

AgCrBaNi

✓✓✓AgNO3

×××BaI2

×✓✓NiSO4

×✓×CrCl3

: ✓

: ×

Cr > Ba > Ni > AgAg > Ni > Cr > BaBa > Ni > Cr > AgBa > Cr > Ni > Ag

نام آیوپاك کدام هیدروکربن صحیح است؟ - 34

 دي اتیل  برموهگزان 

 اتیل  متیل هگزان 

 کلرو  متیل  برموپنتان 

 اتیل  متیل هپتان 

−3, 3 C CH(Br)C C(H3 H2 C2H5)3−5−

−3−2−

−2 C CH(Br)C CCl(CH3 H2 H3)2−2−−4−

−2−4−

4



A : (CH ) CHCH(C H )C(CH )
B :

3 2 2 5 3 3 نام آیوپاك ترکیب  و  به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ - 35

- دي اتیل -  - متیل هگزان   ، - اتیل -  - تري متیل  پنتان / 

 - تري متیل -  - اتیل پنتان /  - اتیل -   - دي متیل هپتان 

- اتیل -  - تري متیل پنتان /  - اتیل -  - دي متیل هپتان 

- اتیل پنتان /  - دي اتیل -  - متیل هگزان   - تري متیل - 

AB

34 ، 2 ، 2235

4 ، 4 ، 2345 ، 2

34 ، 2 ، 245 ، 2

4 ، 4 ، 233 ، 25

کدام نام گذاري درباره آلکان ها درست است؟ - 36

,24 - اتیل -  - دي متیل پنتان   - اتیل -  - متیل هگزان - اتیل -  - متیل - پنتان - اتیل -  - دي متیل هگزان 3254243, 2

نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به شمار اتم هاي کربن، در کدام دو ترکیب، یکسان است؟ - 37

بنزن، سیکلوهگزان  اتین، هیدروژن سیانید  بنزن، نفتالن  بوتان، اتن 

در جدول داده شده واکنش میان فلزات ردیف نخست با محلول هاي ستون سمت چپ و فلز حاصل از واکنش نشان داده شده اند. کدام نتیجه گیري در - 38
مورد مقایسه فعالیت شیمیایی این عناصر درست است؟  

فلز
محلول

 -

 -- --

- -- --

 -- -

 --

CrAlSnAgFeCu

AgAgAgAgAgAgNO3

FeFe(NO3)2Fe

CrCrCl3

SnSnSnSnCl2

CuCuCuCu(NO3)2Cu

Ag > Cu > Sn > Fe > Cr > AlAg < Cu < Sn < Fe < Cr < Al

Ag > Fe > Cr > Sn > Cu > AgAl > Sn > Cr > Fe > Ag > Cu

در گروه فلزهاي قلیایی شعاع اتمی از باال به پایین .................. و خصلت فلزي آن ها نیز .................. با شعاع اتمی آن ها تغییر می کند و در یک دوره - 39
از چپ به راست شعاع اتمی .................. و خصلت فلزي .................. با شعاع اتمی آن تغییر می کند.

افزایش - مشابه - کاهش - غیر مشابه افزایش - مشابه - افزایش - غیر مشابه 

افزایش - مشابه - کاهش - مشابه افزایش - مشابه - افزایش - مشابه

، کدام است؟ نام ترکیبی با فرمول: - 40

 - تري متیل نونان - اتیل -  - دي متیل اکتان

 - اتیل -  - دي متیل اکتان - دي اتیل -  - دي متیل هگزان

C − − C − − −H3 CH
|
C2H5

H2 CH
|

CH3

CH
|
CH3

CH2

|

C2H5

6, 5،325, 4

75, 45, 13, 2

کدام گزینه نادرست است؟ - 41

آرایش الکترونی یون هاي  و    مشابه است. 

تعداد الکترون هاي ظرفیتی  با شمار ردیف هاي جدول تناوبی برابر است. 

اغلب فلزهاي واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب نمی رسند.

در دورة چهارم  عنصر وجود دارد که زیر الیۀ  آن ها ُپر است. 

C27 o3+F26 e2+

Mn25

7d

در چند اتم عنصرهاي واسطه تناوب چهارم، زیر الیه  به ترتیب، نیمه پر و پر شده است؟ - 42

 و  و  و  و 

3d

32232211
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بر اثر تجزیه ي  گرم پتاسیم کلرات با خلوص  چند گرم گاز تولید می شود؟  - 43

  

20049%

(K = 39 , Cl = 35٫5 , O = 16g ⋅ mo ) 2KCl (s) → 2KCl(s) + 3 (g)l−1 O3 O2

19٫225٫638٫451٫2

چه تعداد از واکنش هاي زیر، انجام پذیر است؟  - 44

A)4K(s) + C (g) → 2 O(s) + C(s)O2 K2

B)C(s) + 2A O(s) → C (g) + 4Ag(s)g2 O2

C)Ag(s) + NaN (aq) → AgN (aq) + Na(s)O3 O3

D)FeC (aq) + Cu(s) → CuC (aq) + Fe(s)l2 l2

E)K(l) + NaCl(l) → KCl(l) + Na(l)

1342

عدد جرمی عنصري برابر  و تعداد پروتون ها و نوترون هاي آن با هم برابرند اختالف تعداد الکترون هاي کاتیون پایدار این عنصر با تعداد - 45
الکترون هاي اولین شبه فلز هم تناوب این عنصر چه قدر است؟

40

121464

کدام گزینه نادرست است؟ - 46

تعداد الکترون هاي زیرالیۀ  در کاتیون  و  برابر است. 

فلز واسطه اي که در تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها کاربرد دارد، می تواند با دادن الکترون به آرایش گاز نجیب برسد. 

اغلب اتم هاي فلز واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب نمی رسند، اما اغلب کاتیون هاي فلزهاي اصلی با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب می رسند.

 و نیز می توانند کاتیونی با بار برابر با کاتیون  به وجود آورند. 

3dFeO26F26 e2O3

Cr24V23Fe2O3

نام گذاري آیوپاك مدل پیوند خط آلکان زیر چیست؟ - 47

 تري متیل  اتیل - هپتان  اتیل  تري متیل هپتان 

 تترا متیل  اوکتان تترا اتیل - اوکتان

−5, 3, 3−6−25, 5, 3

−6, 5, 3, 3−6, 6, 4, 3

در تناوب چهارم، چند عنصر می شناسید که در الیه سوم خود  الکترون دارند؟ - 4813

4321

CH 3 C CH CH 3

CH3 CH2 CH2 CH3

CH2 CH3 نام هیدروکربنی با فرمول ساختاري روبه رو، کدام است؟ - 49

 ,  ،  - تري اتیل بوتان ,  - دي اتیل-  - متیل پنتان

 ,  - دي  اتیل-  - متیل هگزان - اتیل-  ,  - دي متیل هگزان

223223

353334

اگر به جاي همۀ اتم هاي هیدروژن مولکول بنزن، گروه متیل قرار گیرد، کدام مورد درست است؟ - 50

خاصیت آروماتیکی آن، از بین می رود. فّراریت آن کاهش می یابد.

گشتاور دوقطبی مولکول، افزایش چشمگیري پیدا می کند. فرمول مولکولی آن، مانند فرمول مولکولی نفتالن می شود.

چه تعداد از عبارت هاي زیر به درستی بیان شده است؟  - 51

، دو عنصر داراي زیرالیۀ  پر می باشند.  الف) در میان عناصر دورة 

ب) کاتیون هیچ کدام از فلزات دستۀ  در دورة چهارم به آرایش گاز نجیب قبل از خود نمی رسد. 

) اکسید و فلز مس انجام شدنی نیست.  پ) اگر بدانیم واکنش پذیري آهن از مس بیش تر است، واکنش میان آهن (
ت) در استخراج آهن (از سنگ آهن) از کربن یا فلز سدیم استفاده می شود.

4d

d

4321
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نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به شمار اتم هاي کربن در مولکول پنتین، چند برابر نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به شمار اتم هاي کربن در مولکول - 52
نفتالن است؟

23
1
2

2
3

جرم مولی سومین هیدرو کربن خانواده ي آلکان نسبت به دومین هیدروکربن خانواده ي آلکین کدام است؟  - 53

(H = 1,C = 12g ⋅ mo )l−1

1٫11٫21٫31٫4

کدام یک از واکنش هاي زیر نشان می دهد که واکنش پذیري آهن از مس بیشتر است؟ - 54

Fe(s) + CuC (aq) → FeC (aq) + Cu(s)l2 l2

Cu(s) + FeC (aq) → CuC (aq) + Fe(s)l2 l2

FeC (aq) + Cu(OH (s) → Fe(OH (s) + CuC (aq)l2 )2 )2 l2

CuC (aq) + Fe(OH (s) → Cu(OH (s) + FeC (aq)l2 )2 )2 l2

همۀ عبارات دربارة دورة چهارم جدول تناوبی صحیح می باشد، به جز  .................. - 55

در این دوره  عنصر وجود دارد که تنها یک زیرالیۀ آن نیمه پر است. 

آرایش الکترونی عنصر کروم که در این دوره قرار دارد به  ختم می شود. 

سه بی نظمی در آرایش الکترونی فلزات این دوره مشاهده می شود.

عنصر  در دورة چهارم قرار دارد و متعلق به گروه  می باشد.

4

4s1

X3113

کدام گزینه عبارات را به درستی تکمیل می کند؟  - 56
آ) در دورة سوم جدول تناوبی از چپ به راست، خصلت فلزي  ..................  می یابد و کمترین خصلت فلزي در گروه اول جدول تناوبی مربوط به 

..................  است.

افزایش - آخرین عنصر گروه  کاهش - اولین عنصر گروه  افزایش - اولین عنصر گروه  کاهش - آخرین عنصر گروه 

نام نوشته شده براي کدام ترکیب درست است؟ - 57

دي متیل هگزان ،3,4 CH 3 CH

C H2 5

CH

C H2 5

CH 3 متیل هگزان ،3,4 2 CH2 CH CH CH 3

CH 3

CH 3،

CH 3

CH

CH 3

متیل پنتان 4 اتیل3 ، CH 3 CH

C H2 5

CH CH 3

CH 3

CH2 اتیل پنتان 3 متیل3 ، CH2 C

C H2 5

CH2 CH 3CH 3

CH 3

، فلز قلیایی خاکی هم دورة آن و اختالف عدد اتمی شان  واحد باشد، آرایش الکترونی یون  و  ، فلز واسطۀ تناوب چهارم و عنصر  اگر عنصر  - 58

در  و  به ترتیب کدام است؟

XY4XY

XCl2YCl2

Ar]4 − Ar]3 4[18 s2 [18 d4 s2Ar]4 − Ar]4 3[18 s1 [18 s1 d5

Ar] − Ar]3[18 [18 d4Ar] − Ar]3 4[18 [18 d3 s1
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Br

پاسخ درست پرسش هاي «آ» و «پ» و پاسخ نادرست پرسش «ب» در کدام گزینه آمده است؟  - 59

 آ) نام آیوپاك ترکیب مقابل چیست؟  

-دي متیل پروپان چه ترکیب آلی حاصل می شود؟  ، - به جاي شاخه هاي فرعی متیل در  ب) با جایگزین کردن 
پ) نام هیدروکربن مقابل به روش آیوپاك کدام است؟

-متیل هپتان  -اتیل –  -برمو-  -تترامتیل پنتان-   ،  ،  ، -دي متیل هگزان-   ، -دي ا تیل-  ،

-متیل هپتان -اتیل-  -برمو-  -تترامتیل پنتان-   ،  ،  ، -دي متیل هگزان-   ، -دي اتیل-   ،

-متیل هپتان -اتیل-  -برمو-  -تترامتیل پنتان-   ،  ،  ، -تري متیل نونان-   ،  ،

-متیل هپتان  -اتیل-  -برمو-  -تترامتیل پنتان-   ،  ،  ، -تري متیل نونان-   ،  ،

C − − C − − −H3 CH
|

C2H5

H2 CH
|

CH3

CH
|

CH3

C
|

H2

C2H5

CH(CH3)222

15232233642

15232334642

3562233246

3562334246

در عناصر گروه  جدول دوره اي، تعداد  .................. عنصر از نظر شیمیایی به نافلزها و از نظر فیزیکی به فلزها شبیه هستند. عنصر .................. - 60
داراي سطح تیره بوده و رسانایی الکتریکی  .................. (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.)

 دارد  ندارد  ندارد  دارد 

14

−Ge − 1−Ge − 2−C − 1−C − 2
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