
  

 دقیقه 30پیشنهادي :  زمان**********                               منه علوم تجربی

 ؟ نشدهکدام واکنش به درستی نوشته  – 21
 گاز اکسیژن + فلز آهن            →)  آهن اکسید  2فلزمس                                   +  گازاکسیژن→اکسید )  مس 1
 گاز اکسیژن + فلزمنیزیم →) منیزیم اکسید  4گاز اکسیژن + طال                                       →) طال اکسید   3

 مولکول هاي درشت به حساب می آید؟ ءکدام ماده جز - 22
 ) گوشت4نیتروژن                       مولکول ) 3) مس اکسید                     2) سولفوریک اسید                      1

 ؟شود نمی محسوب آن وترکیبات گازنیتروژن موردزیرازکاربردهاي کدام–23
 شیمیایی کود تهیه)  4                موادغذایی نگهداري)  3              منفجره مواد تهیه)  2                        سازي کبریت)  1

 آهن و سدیم و پتاسیم به ترتیب در سالمت وکار چه بخش هایی از بدن نقش دارند ؟ – 24
 ساختمان هموگلوبین خون                          –) رشد استخوان ها  2          رشد استخوان ها           –) تنظیم فعالیت هاي بدن 1
 تنظیم فعالیت هاي بدن –) رشد استخوان ها  4فعالیت هاي قلب                 –)  ساختمان هموگلوبین خون 3

 در کدام گزینه شباهت دو اتم شکل مقابل به درستی بیان شده است ؟ –25
 ) هر دو در یک گروه هستند 2            ) هر دو در یک در دوره هستند          1
 ) هردو فلز می باشند 4                 جزء گازهاي نجیب هستند) هر دو  3

 
نمایش دهیم . با کدام تغییر  cو پروتون ها را حرف   bوترون ها را با ون  aاگر در یک اتم خنثی الکترون ها را با  – 26

 به یک یون منفی تبدیل می شود ؟ این اتم خنثی
1  (1  +a                              2   (1 –a                               3   (1  +b                                 4  (1  +c 

2−کدام دویون با   – 27
8O      هم الکترون است ؟ 

1  (+2
12Mg    و−Cl17                                           2  (−S16     و+K19     

3  (−O8    و+Na11                                                 4  (+2
12Mg   و−F9 

 ترکیبات یونی در حالت محلول در آب و مذاب به علت ............. الکترولیت هستند ؟ – 28
 ) مایع بودن 4) جدا شدن پروتون ها                3حرکت یون ها                 ) آزادي 2) آزادي حرکت الکترون ها                1

 باشد؟ مولکولی ترکیب یک به مربوط نمی تواند گزینه کدام – 29
1  (2SO                                    2  (2CO                                 3  (OH2                             4  (MgO 

 پیوند بین کدام ذرات ازنوع کوواالنسی است ؟ – 30
 ) مولکول ها و اتم ها 4          ) یون ها                       3) مولکول ها                               2) اتم ها                                   1

 
 در کدام گزینه واکنش پذیري فلزات به درستی بیان شده است؟ -31

1( Au < Zn < Fe < Cu       2 (Ag < Cu < Fe < Zn          3 (Au < Fe < Cu < Zn   4 (Ag< Zn < Cu < Fe 

 کدام دوعنصر زیر خواص شیمیایی مشابهی دارند؟ -32

1( FوCl                                 2 (Li وMg                             3(Na    وMg                    4(  Ne  و  k   



پاسخ  35تا  33جدول زیر سه ردیف اول  گروههاي اصلی جدول  تناوبی عناصر را نشان می دهد.با توجه به جدول به سواالت  -
 دهید:

   

 E C  G   A 

 D     F B 

*A   ،B  ،C .عناصر با نماد ھای فرضی ھستند ......، 
 همردبف می باشد، صحیح است؟  Fهم گروه و با   Cدر مورد عنصري که با   کدام گزینه -33

 در کود شیمیایی مصرف می شود   )1

 ) براي جلوگیري از پوسیدگی دندان به خمیر دندان اضافه می شود.   2 

 الکترون به آرایش گاز نجیب دوره قبل خود می رسد.  2)مدار آخر آن با گرفتن 3
 ) در دهانه آتشفشان هاي خاموش و نیمه فعال یافت می شود.4

 فرمول شیمیایی کدام ترکیب صحیح است؟ -34
1( BE2                                              2 (BC2                                              3(G2C                                        4 (GC2 

 الکترون دارد؟ 7کدام عناصر در الیه آخر خود  -35

1( G   وC                               2 (A   وB                                3 (E   وD                                    4 (B   وF 
 

 براي نگهداري کات کبود کدام ظرف زیر را پیشنهاد می دهید. -36

 ) ظرفی از جنس منیزیم4                  ) ظرفی از جنس آهن  3              ) ظرفی از جنس روي    2            ظرفی از جنس نقره     )1

 م گزینه با بقیه متفاوت است؟نوع پیوند کووالنسی در کدا-37

1( CO2                                2 (H2O                                    3 (CH4                                     4 (C2H4 

 ) چند پیوند کوواالنسی وجود دارد؟  C2H6Oدر ترکیب اتانول ( -38

1( 10                                   2 (8                                          3 (6                                          4 (4 

 کدام مورد جزء ویژگی ترکیبات یونی نیست: -39

 ترکیبات یونی رساناي جریان الکتریکی هستند. )1
 این ترکیبات شکننده هستند. )2
 نقطه جوش و ذوب باالیی دارند. )3
 ترکیب یونی چگالی آب را افزایش می دهد. حل شدن )4

 در کدام مورد نقش عنصر در بدن به درستی بیان نشده است؟-40

1( N           2                                                در ساختار پروتئین (Fe           در ساختار هموگلبین       

3 (P           4                                                        در فعالیت قلب (Ca          استحکام استخوان 
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