
 اولفصل 

 ها در زندگید و نقش آنامو

 
 

 اندساخته شدهبرخی مواد فلزند یا از فلز 

شوند. اغلب فلزات دارای عناصری مانند نقره، آلومینیوم، طال، مس، آهن و ... از جمله فلزات موجود در زندگی ما محسوب می
به است. فقط اتمی عنصرهای فلزی های سازندهپذیری زیاد هستند. ذرهواکنش و چون، سطح براق، چگالی باالهایی همویژگی

 آید.های مس در کنار هم قرار گیرند، عنصر مس به وجود میای از اتموعهطور مثال هرگاه مجم

یکی از پرکاربردترین فلزها در زندگی، مس است. مس فلزی براق و سرخ رنگ است که از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای 
-خوردگی، قابلیت مفتول شدن و ... میآید. از جمله خواص فلز مس، رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر باال به دست می

 .باشد

  باشد؟توضیحات زیر مربوط به کدام عنصر می (1 مثال▼

 (درسی کتاب 2ی مشابه متن صفحه-)کتاب آبی 

رنگ است. رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتول شدن آن، سبب شده که امروزه در زندگی ما فلزی براق و سرخ»
 «ای داشته باشد.گسترده کاربردهای

 ( آهن4 ( طال3 ( مس2 ( منیزیم1 

:رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتول شدن آن، سبب شده که امروزه  .مس فلزی براق و سرخ رنگ استپاسخ
 ای داشته باشد.ما کاربردهای گسترده امروزیدر زندگی 

 صحیح است. 2ی گزینه

 پذیری یکسانی ندارندواکنشفلزها 

پذیری آنها گیرد، واکنشیکسانی ندارند. یکی از مواردی که در بررسی خواص فلزات مورد توجه قرار می پذیریفلزها واکنش
 :گیردپذیری فلزات، دو واکنش زیر مورد بررسی قرار میاست. به منظور بررسی واکنش

 واکنش فلزات با اکسیژن -الف
 .شودتوانند با اکسیژن واکنش دهند. از ترکیب فلز با اکسیژن در صورت انجام واکنش، ترکیب اکسید فلز حاصل میاغلب فلزات می

 گاز اکسیژنفلزفلز اکسید

 این واکنش برای آهن و مس به صورت زیر است:

 آهنگاز اکسیژن آهن اکسید 

 مسگاز اکسیژنمس اکسید 
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دهدطال برخالف دو فلز دیگر با اکسیژن واکنش نمی. 

گیردواکنش آهن و مس با اکسیژن به کندی صورت می. 

 غ ی چراعلهرا روی ش ای که اگر یک تکه نوار منیزیمپذیرد به گونهانجام میواکنش منیزیم با اکسیژن به سرعت و با شدت
 .کندسوزد و نور زیادی تولید مینگه داریم، به سرعت می

  واکنش منیزیم با گاز اکسیژن )واکنش سوختن منیزیم( را بنویسید. (2 مثال▼

 (درسی کتاب 3ی مکمل خود را بیازمایید صفحه-پرتکرار ـ کتاب ) 

:پاسخ 

MgO2  O2  Mg2 
 فلز منیزیم  گاز اکسیژن  اکسیدمنیزیم

 شود؟باشد، کدام ترکیب زودتر تشکیل میدر صورتی که مواد اولیه به مقدار کافی وجود داشته باشد و شرایط انجام واکنش مهیا  (3 مثال▼

(Zn :،رویFe :،آهنCu : ،مسMg :)(درسی کتاب 3ی مکمل خود را بیازمایید صفحه -)کتاب آبی منیزیم 

 1 )Fe O2 3 2 )ZnO 3 )MgO 4 )CuO 

:پذیری مواد اولیه مورد نظر است. از بین فلزات داده شدهدر این سؤال واکنشپاسخMg تر با اکسیژن تری دارد و سریعپذیری بیشواکنش
 پذیری این فلزات به ترتیب زیر است:دهد. واکنشتشکیل می MgOدهد ومی واکنش

Mg Zn Fe Cu   

 صحیح است. 3ی گزینه

  تواند در ساختن ظروف غذا مورد استفاده قرار گیرد؟کدام دسته از فلزات زیر می (4 مثال▼

 (درسی کتاب 3ی مکمل خود را بیازمایید صفحه -ی)کتاب آب

 1 )Mg,Al,Cu 2)Mg,Cu,Fe 3 )Al,Cu,Fe 4 )Fe, Na,Au 

گروه اول و دوم جدول تناوبی  تفلزا :پاسخ(Mg , Na)توان از گردند، بنابراین نمییمشوند و اکسید به سرعت با اکسیژن هوا ترکیب می
 ها در ساخت ظروف استفاده کرد. آن

 صحیح است. 3ی گزینه

 واکنش کات کبود با برخی فلزات -ب

البته  فلزات، با برخی از آنها واکنش دهد.پذیری تواند بر اساس واکنش( میCuSO4، کبود )مس سولفاتترکیب کات
ر واکنش ورت زیمنیزیم و روی به ص پذیری فلزات در این واکنش متفاوت است. این ترکیب با فلزهای آهن،سرعت واکنش

 دهد.می

 (1واکنش )

Zn CuSO ZnSO Cu  4 4 (1) 

کبود    رویسولفات   کاتفلز مس   روی  

 (2واکنش )

Mg CuSO MgSO Cu  4 4 (2 ) 

    منیزیمکبود    سولفات      کاتفلز مس   منیزم
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 (3واکنش ) 

Fe CuSO FeSO Cu  4 4 (3) 

  آهنکبود   کات   سولفات  فلز مس    آهن

 .ستام متفاوت هها با های مورد نظر است. اما سرعت انجام این واکنشگر انجام واکنشتولید فلز قرمز رنگ مس، بیان

( و طال Fe(، آهن )Znتوان از واكنش آنها با محلول كات كبود استفاده كرد. واكنش فلزهاي روي )پذيري فلزها ميبراي مقايسه واكنش (5 مثال▼
(Au.را با نوشتن دليل مقايسه كنيد )  

 (درسی کتاب 3ی مکمل آزمایش کنید صفحهپرتکرار ـ کتاب )

:پذیری واکنشپاسخZn ( بیشتر از آهن )روی(Fe و آهن بیشتر از )Au ها در محلول کات ن هر کدام از آنباشد. زیرا با قرار داد)طال( می

ز طال هیچ واکنشی با محلول کات . فل Zn>Feکبود، شدت واکنش مشاهده شده و از بین رفتن رنگ محلول به ترتیب به صورت زیر خواهد بود. 
 دهد.کبود انجام نمی

  تر است؟ي فلزي براي استخراج روي از محلول سولفات آن مناسببه شکل داده شده كدام تيغه با توجه (6 مثال▼

 (درسی کتاب 3ی مکمل آزمایش کنید صفحه -)کتاب آبی 

  

 ( مس 2 ( آهن1 

 ( طال 4 ( منیزیم3 

:است: روبروپذیری فلزات داده شده به صورت جایی که ترتیب واکنشاز آنپاسخ 
Mg Zn Fe Cu Au     

 تواند فلز روی را از محلول سولفات آن خارج کند.های صورت سؤال منیزیم میبنابراین از بین گزینه

 صحیح است. 3ی گزینه

 اندبرخی مواد نافلزند یا از نافلز ساخته شده

صورت  اغلب به هر یک از این عناصرشوند. عناصری مانند نیتروژن، اکسیژن، گوگرد و فسفر از جمله نافلزات محسوب می
 د. برخی ازش دارنهای دواتمی یا چنداتمی در طبیعت وجود دارند و با توجه به خواص خود، در زندگی روزمره ما نقمولکول

 ها به صورت زیر است:نافلزات و کاربردهای آن

 اکسیژن: -الف
 ولکول به صورت زیر است: به صورت دواتمی است. نمایش مدل اتمی بور این ممولکول اکسیژن

 ها نمایش داده شده است(آخر اتم مدار)برای سهولت 

:O2 

O)های سه اتمی است که از مولکولگاز اوزونشکل دیگری از اکسیژن،  های باالیی تشکیل شده است. این گاز در الیه3(
طرناک خانرژی و ترین نقش این گاز در طبیعت، جلوگیری از رسیدن پرتوهای پردارد. مهماتمسفر و در هوای آلوده وجود 

H)سولفوریک اسیدچون های دیگری همباشد. عنصر اکسیژن در ترکیبفرابنفش به سطح زمین می SO )2  وجود دارد. 4

 :گوگرد -ب

 د در تهیهاز گوگرشود. های خاموش یا نیمه فعال یافت میی آتشفشانعنصر گوگرد جامدی زردرنگ است که در دهانه
ع ک، صنایدر تهیه کودشیمیایی، تهیه رنگ، تولید پالستی نیز از سولفوریک اسیدشود. سولفوریک اسید استفاده می

 شود.ها و ... استفاده میخودروسازی، چرم سازی، تولید شوینده
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  جود دارد؟و م چه تعداداتاز هر  آن در هر مولکول اند وي سولفوريک اسيد كدامهاي سازندهاتم (7 مثال▼

 (درسی کتاب 4ی )مکمل متن صفحه

:در تشکیل مولکول سولفوریک اسیدپاسخ(H SO )2 های اکسیژن و کنند. اتماتم اکسیژن شرکت می 4اتم هیدروژن، یک اتم گوگرد و  2، 4
است. اما برابر هم  ها باخر آنآ مداری هاعنصرها قرار دارند. این به این معنی است که تعداد الکترونبندی گوگرد در یک گروه از جدول طبقه

 ای الکترونی آنها با هم تفاوت دارد.مدارهتعداد 

 

S:16 

 

O :8 

 

 نیتروژن -ب

در طبیعت وجود دارد. نمایش مدل اتمی بور دو اتمیمهم در طبیعت است که به صورت مولکول  ییکی دیگر از عناصر نافلز 
 ها نشان داده شده است(:آخر اتم مداربرای این مولکول به صورت روبرو است. )برای سهولت 

 :N2 

 است.تولید آمونیاکترین مصرف گاز نیتروژن در مهم

 گاز نیتروژنگاز هیدروژنگاز آمونیاک

N2   H23   NH32  

ن و ین جانداراره بموا. نیتروژن در طبیعت هشودتفاده میسازی و ... اسدر تولید مواد منفجره، کود شیمیایی، یخ نیتروژناز 
 شود.ی نیتروژن گفته میتبادل، چرخهادل است که به این محیط در حال تب

 فلوئور و کلر -ج

لکترون دارند. ا 7ود، خآخر  مداراز جمله عناصر نافلز مهم که در صنعت کاربرد دارند، فلوئور و کلر هستند. این دو عنصر در 
 مشابهی دارند.عناصر قرار دارند و هر دو خواص  بندیهر دو در یک گروه از جدول طبقهبنابراین 

-اسید، آفت دروکلریکشود. از کلر هم در تولید هیها جهت جلوگیری از پوسیدگی دندان استفاده میفلوئور در خمیردندان از

 شود.ها، مواد ضدعفونی کننده و ... استفاده میکش

 كدام عناصر خواص مشابهي دارند؟ با رسم مدل اتمي بور آنها اين مسئله را توضيح دهيد.Si14و C6  ،N7 ،P15هاي از ميان اتم (8 مثال▼

 (کتاب درسی 8و  7های مکمل فعالیت صفحه)

:پاسخ 

 

Si :14 

 

P :15 

 

N :7 

 

C :6 

رون دارند. از طرفی الکت 4ود، خآخر  یهمانگونه که در نمایش مدل اتمی بور برای عناصر ذکر شده مشخص است، دو اتم کربن و سیلسیم در الیه
 مشابهی دارند.واص الکترون دارند. عناصری که در یک گروه قرار دارند، خ 5ی آخر خود، دو اتم نیتروژن و فسفر در الیه

بندی عناصر قرار دارند، خواص گروه از جدول طبقهتوان این نتیجه را گرفت که عناصری که در یک مینکته:

 مشابهی دارند.
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  دو زوج اتم نام ببريد كه خواص مشابهي دارند. (9 مثال▼ 

 کتاب درسی( 8و  7های مکمل فعالیت صفحه)

:عناصر کلر پاسخ( Cl)17 و فلوئور( F)9 آخر خود و لیتیم  مدارالکترون در  7با داشتن( Li)3 و سدیم( Na)11  مدار الکترون در  1با داشتن
 آخر خود، خواص مشابهی با هم دارند.

 

 بندی عنصرهاطبقه

-ر طبقهدا آنها را تالزم است  هااند. با توجه به کثرت اتمهای متفاوتی تهیه شدهدانیم، مواد پیرامون ما از اتمطور که میهمان

-ی از ویژگیکند. یکیمتر آنها را فراهم تر به عناصر و مطالعه سریعبندی امکان دسترسی سریعبندی مشخص قرار دهیم. طبقه

ساس این اشد. بر ابی آخر میهای موجود در الیهبندی کرد، تعداد الکترونتوان بر اساس آن عنصرها را طبقههایی که می
 کند. بندی میبندی، عنصرها را در هشت ستون اصلی تقسیمطبقه

 

 

X19نصرع دو (10 مثال▼
 (     هايي با هم دارند؟ )سه مورد را بيان كنيدچه تفاوت Y73و 9

 (کتاب 8و  7های صفحه مکمل فعالیتپرتکرار ـ کتاب ) 

:نمایش پاسخX19
 مربوط به اتم لیتیم است. Y73مربوط به اتم فلوئور و نماد  9

 فلوئور یک نافلز و لیتیم یک فلز است. -1

 فلوئور به صورت گازی و لیتیم به صورت جامد است. -2

 تر از این تعداد در لیتیم است.ی آخر در فلوئور بیشهای الیهتعداد الکترون -3

  هايي دارد؟ها و شباهتچه تفاوتO8و S16مدل اتمي در دو عنصر  (11 مثال▼

 (کتاب درسی 7ی مکمل متن صفحه)پرتکرار ـ  

:پاسخ 

 ها:تفاوت

 بندی عناصر قرار دارد.گوگرد در ردیف سوم و اکسیژن در ردیف دوم جدول طبقه (1

 گوگرد جامد و اکسیژن گازی شکل است. (2

 ها:شباهت

 بندی عناصر قرار دارند.(هر دو در گروه ششم جدول طبقه1

 (هر دو نافلز هستند.2

Xمدار يونآخرين در  (12 مثال▼ 2،8 .الکترون وجود داردX بندي عنصرها تعلق دارد؟به كدام ستون از جدول طبقه  

 (کتاب درسی 8و  7های مکمل فعالیت صفحه-)کتاب آبی

 1)2 2 )3 3 )5 4 )6 

 دارند. مشابهیگیرند، خواص عنصرهایی که در یک طبقه قرار می:1ی نکته

ی آخر در الیه تعداد الکترون برابرگیرند، بندی عنصرها قرار میعنصرهایی که در یک طبقه از جدول طبقه:2ی نکته

 خود دارند.
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:مدل بور برای یونپاسخX 2 رو است:به صورت روبه 
 

 

Xاین عنصر برای تشکیل یون 2دو الکترون گرفته است. بنابراین، مدل بور برای عنصر ،X  :به صورت زیر خواهد بود 
 

 

 .بندی عنصرها تعلق داردبه ستون ششم جدول طبقه ،الکترون دارد 6این عنصر چون در مدار آخر خود 

 صحیح است. 4ی گزینه

 باشد؟يک از عنصرهاي زير ميقرار دارد. اين عنصر كدام N7باشد و در ستون عنصرمي Si14سطر با عنصرعنصري هم (13 مثال▼

 (کتاب درسی 8و  7های مکمل فعالیت صفحه -)کتاب آبی 

 1 )C6 2 )P15 3 )Al13 4 )S16 

:عنصرهایی که در یک سطر از جدول تناوبی قرار دارند، دارای تعداد مدارهای برابر هستند و عنصرهایی که در یک پاسخ
 های برابری دارند. ی آخر الکترونی خود تعداد الکترونستون از جدول تناوبی قرار دارند، در الیه

Si14باشد.دارای سه مدار الکترونی می 

 

N7  باشدالکترون در مدار آخر می 5دارای . 
 

 

 این ویژگی را دارد. P15الکترون در مدار آخر باشد. تنها 5و  الکترونی بنابراین عنصر مذکور باید دارای سه مدار

 صحیح است. 2ی گزینه

 

 ها به صورت زیر است:های بدن نقش دارند. برخی از نقشبرخی از فلزات در فعالیت :توجه

 
 یر است:ه صورت زی عناصر این دو بی درصد تشکیل دهندهعناصر مختلفی در تشکیل بدن و زمین نقش دارند. مقایسه :وجهت

 )درصدها به صورت تقریبی بیان شده است.(

 

 کلسیم ید و پتاسیم سدیم آهن

 ها رشد استخوان های بدنتنظیم فعالیت های قلبفعالیت هموگلوبین خون
 

)فلزات قلیایی( و برخی از فلزات ستون دوم )فلزات قلیایی خاکی( از جمله خواص اغلب فلزات ستون اول نکته:

 پذیری زیادی با آب و اکسیژن دارند.واکنش
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ي زمين و بدن انسان را نشان به ترتيب درصد تقريبي عنصرهاي موجود در پوستهBو Aنمودارهاي (14 مثال▼ 

 مربوط به كدام عنصرها هستند؟ )به ترتيب از راست به چپ( Bو Aهاي هاشورخورده دردهند. قسمتمي

 (کتاب درسی 8ی گو کنید صفحهومکمل گفت -)کتاب آبی 

 سیلیسیم -( اکسیژن2 هیدروژن -سیلیسیم( 1

 کربن -( هیدروژن4 آلومینیوم -( سیلیسیم3 

:قسمت هاشورخورده از شکلپاسخA مربوط به دومین و از شکلB  مربوط به سومین عنصر فراوان هر مجموعه است. دومین عنصر فراوان
 باشد. ی زمین مربوط به سیلیسیم و سومین عنصر فراوان در بدن انسان هیدروژن میدر پوسته

 صحیح است. 1ی گزینه

 طبیعی و مصنوعی بسپارهای

شود. بر ن محسوب میآی اند. بنابراین مولکول، واحد سازندهها ساخته شدهنیم برخی از مواد از مولکولداطور که میهمان
 بندی زیر را انجام داد:توان تقسیمهای موجود درمولکول هر ماده، میاساس تعداد اتم

O)مانند گاز اکسیژن کوچک مولکول NH)، گاز آمونیاک 2( H)و سولفوریک اسید 3( SO )2 4 
 مانند چربی، هموگلوبین و سلولزدرشت مولکول

ربنیادی اتم کزز تعداد اتم در هر مولکول آن وجود دارد. به طور مثال مولکول سلولز اتعداد بسیار زیادیها در درشت مولکول
(C)ژن ، هیدرو(H) و اکسیژن(O) شکیل شده است.ت 

شوند. سوب میپلیمرهای همچون نایلون، اکریلیک، پلی استر، پلی پروپیلن و پلی اتیلن از جمله پلیمرهای مصنوعی مح
از جمله  هاستیکآیند. پالطبیعی به حساب میپلیمرهایی هم چون پنبه، پشم، ابریشم، گوشت و نشاسته از جمله پلیمرهای 

یکی از  گیرد.یمبندی، پوشاک و ... مورد استفاده قرار پلیمرهای مصنوعی هستند که در ساخت قطعات خودرو، مواد بسته
 تی همچونشوند از طرفی با سوزاندن نیز مشکالاین است که در محیط زیست به راحتی تجزیه نمیها پالستیکمشکالت 

 اً استفادهمجددها شود تا از این پالستیککند. به همین دالیل سعی میدگی محیط زیست و ایجاد بخارات سمی ایجاد میآلو
 شود.بازگردانیو 

  هايي با هم دارند؟ها و تفاوتساختار سلولز و نشاسته چه شباهت (15 مثال▼

 کتاب درسی( 10و  9های صفحه مشابه متن) 

:شوندمحسوب می ای طبیعیهای تشکیل دهنده یکسان هستند و از جمله پلیمرهنشاسته و سلولز، اتمدر هر دو مولکول شباهت:پاسخ. 

طی کنار هم قرار به صورت خ ی مشخصیها در دو مولکول نشاسته و سلولز با هم تفاوت دارد. در سلولز ساختارهای قرارگیری اتمنحوهتفاوت:
 .اندای کنارهم قرار گرفتهبه صورت شبکه اند اما در نشاسته، این ساختارهای مشخصگرفته

  هاي زير توانايي تشکيل پليمر را دارد؟يک از مولکولكدام (16 مثال▼
 (کتاب درسی 11تا  9های مکمل متن صفحه–)کتاب آبی 

 1)O2 2 )NH3 3 )H SO2 4 4 )C H2 4 

:هایمولکولپاسخO2،NH3 وH SO2 ها محدود است و توانایی تشکیل ها در این مولکولاند و تعداد اتمهای کوچک معروفبه مولکول 4
Cپلیمر را ندارند، ولی H2  تن را تولید کند.تواند پلیمر پلییا اتن می 4

 صحیح است. 4ی گزینه

ي سخت در ي كاربرد و قابليت بازگرداني به دليل تجزيهترتيب از راست به چپ دامنهدر مقايسه بين پليمرهاي طبيعي و مصنوعي، به (17 مثال▼
  تر از ديگري است؟محيط، كدام دسته بيش

 (کتاب درسی 12ی صفحهدانید مکمل آیا می–)کتاب آبی 

 ( پلیمرهای مصنوعي، پلیمرهای مصنوعي2 ( پلیمرهای طبیعي، پلیمرهای مصنوعي 1 

 پلیمرهای مصنوعي، پلیمرهای طبیعي (4 ( پلیمرهای طبیعي، پلیمرهای طبیعي3 

:ستیک.یز هستند، مانند پالازگردانی نلیت بای قابچنین این پلیمرها دارای در زندگی دارند. هممرهای مصنوعی کاربردهای گوناگون و گستردهپلیپاسخ 
  صحیح است. 2ی گزینه
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402Bستی ت آزمون 

 

د، کدام مطلب یک گاز نجیب باش Cی سوم و چهارم جدول تناوبی باشند و عنصرهای پشت سر هم دوره Eو  A ،B ،C ،Dاگر  -1
 )کتاب پرتکرار علوم نهم(  نادرست است؟

1 )D .2  یک فلز قلیایی است)B  باE  ترکیب یونی با فرمولEB دهد.تشکیل می 
 دهد.تشکیل میAB2یترکیب کوواالنس Bو  A(4 با اکسیژن در یک گروه قرار دارند. A( اتم عنصر 3
 (94مهر  7)آزمون کانون  ........................  مس، با اکسیژن ترکیب.......................  طال -2

 

 شود( برخالف ـ می4 شود( برخالف ـ نمی3 شود( همانند ـ می2 شود( همانند ـ نمی1 
 کند؟ی محافظ زمین در برابر پرتوهای فرابنفش عمل میاز ترکیبات حاوی اکسیژن، به عنوان یک الیه یککدام -3

 (94مهر  7)آزمون کانون 

 1 )H SO2 4 2 )O3 3 )O2 4مس اکسید ) 
 (94آبان  8)آزمون کانون  کند؟ کدام گزینه جاهای خالی جمالت زیر را به درستی پر می -4

 تری دارد.یری بیشپذاکنشو.......................  رود، نسبت به عنصرکشی ساختمان به کار میالف( فلزی که به طور معمول در سیم
 است. .......................  ب( ترکیب کات کبود به صورت بلورهایی به رنگ

 ( منیزیم ـ قرمز4 ( طال ـ آبی3 ( منیزیم ـ آبی2 طال ـ قرمز (1 
 (94مهر  24)آزمون کانون  تعداد از عناصر زیر نافلز هستند؟چه  -5

 «  گوگرد، مس، نیتروژن، کربن، آهن، فسفر، طال، روی، منیزیم»
 1 )3 2 )4 3 )5 4 )6 

 ی آخر خود چند الکترون دارد؟سازی کاربرد دارد، چه نام دارد و در الیهکه در صنعت کبریت N7هم ستون با عنصر  عنصری -6

 (94دی  4آزمون کانون )

 4 -کربن  (4 6 -کربن  (3 4 -فسفر  (2 5 -فسفر  (1  
 (94آبان  8)آزمون کانون  برده، پلیمر طبیعی و جانوری هستند؟درسی، در کدام گزینه هر دو مورد نام کتاببا توجه به  -7

 ( ابریشم ـ پنبه4 ـ پشم پروپنپلی( 3 ( پشم ـ ابریشم2 پروپن یل( پنبه ـ پ1 
 (94آبان  8)آزمون کانون  ریزند، تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری کند؟رادیاتور خودرو مییک از ترکیبات زیر را در کدام -8

 ( آب آهک4 ( اتیلن گلیکول3 ( هیدروکلریک اسید2 ( اتانول1 
 (94آبان  8)آزمون کانون  الکترون دارند؟ 3ی الکترونی آخر خود گزینه هر دو عنصر نام برده، در الیه کدامدر  -9

 1)O , Si8 14 2)B , Al5 13 3)P , Ne15 10 4)Na , Be11 4 
 (94آبان  8)آزمون کانون  است؟  نادرستچه تعداد از جمالت زیر  -10

 الف( مواد خالص فقط شامل عنصرها هستند. 
 ب( هوا یک مخلوط گازی و همگن است.

 گیرند. پ( گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را از خاک می
 ( صفر4 ( سه3 ( دو2 یک (1 
 (94آبان  8)آزمون کانون  درست است؟ P15و  N7 ،C6 ،Cl17هایی اتمتعداد از موارد زیر درباره چه -11

 ی الکترونی وجود دارد. الیه 3ها، الف( در مدل اتمی بور سه مورد از آن
 شوند.ها جزو نافلزات محسوب میی آنب( همه

 گیرند. ها، دو اتم در یک ستون یکسان از جدول عنصرها قرار میپ( از بین این اتم
 ( صفر4 ( سه3 ( دو2 ( یک1 
یکی خواهیم یک مدار الکترایم، میهای کربنی که درون یک بشر قرار دادهولتی و میله 5/1از یک منبع تغذیه، المپ  استفادهبا  -12

یش در دمای اتاق رند و آزماماس نداتهای کربنی با هم شود. )میلهرا درون بشر بریزیم، المپ روشن نمی.......................  بسازیم. اگر
 (94آبان  22آزمون کانون ) انجام شده است.( 

  محلول سدیم هیدروکسید (4 محلول کات کبود (3 پتاسیم پرمنگنات (2 محلول آب نمک (1 



 
 
 
 

 

 

 6873كد كتاب: 

5123 
: دستگاه عصبیدومفصل    

 
 

 اول( )فصلها در زندگیمواد و نقش آن

 

 هم نیپایه –آموزش علوم تجربی     های آموزشمجموعه کتاب 17

 
 

402B تستیآزمون  پاسخنامه  

 

 «2»یگزینه -1
یک  Dدر گروه ششم جدول تناوبی قرار دارد.پس  Aدر گروه هفتم و  Bدر گروه دوم،  Eدر گروه اول،  Dیک گاز نجیب است، بنابراین  Cبا توجه به اینکه 

در صورت  Bرا تشکیل دهند. AB2کوواالنسی توانند ترکیبمی Bو  Aهمانند اکسیژن در گروه ششم جدول تناوبی حضور دارد و  Aفلز قلیایی است، اتم 
 نند.کایجاد می EB2ترکیب یونی  Eواکنش با 

 «3»یگزینه -2
 شود.طال برخالف مس، با اکسیژن ترکیب نمی

 « 2»یگزینه -3
 کند.ی محافظ عمل میکند و به صورت یک الیههای باالیی زمین وجود دارد.این گاز از رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری میدر الیه O3گاز اوزون با فرمول 

 « 3»یگزینه -4
 تری دارد.  ی بیشپذیرنسبت به عنصر طال واکنشو  رودکشی ساختمان به کار میر سیمفلزی است که به طور معمول دالف( مس 

 ب( ترکیب کات کبود به صورت بلورهایی به رنگ آبی است.

 « 2»یگزینه -5
 فلزها: روی، مس، طال، منیزیم و آهن، نافلزها: نیتروژن، گوگرد، کربن و فسفر

 « 1»یگزینه -6
 .الکترون دارند 5ی آخر خود شود. هم فسفر و هم نیتروژن در الیهی کبریت استفاده میاز فسفر در تهیه 

 « 2»یگزینه -7
 است.   پلیمر مصنوعیپروپن پلیپنبه پلیمر طبیعی و گیاهی است، پشم و ابریشم پلیمر طبیعی و جانوری هستند. 

 « 3»ی گزینه -8

 ریزند تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری کند.اتیلن گلیکول )ضد یخ( را در رادیاتور خودرو می

 « 2»یگزینه -9
ون، الکتر 3الکترون، آلومینیوم و بور  6کسیژن الکترون، ا 4ی آخر عناصر ذکر شده در صورت سؤال به صورت زیر است؛ سیلیسیم: تعداد الکترون در الیه

 لکترون.1 1 الکترون و سدیم 4الکترون، برلیم،  5فسفر الکترون،  8نئون 

 « 1»یگزینه -10
 مواد خالص، عنصر یا ترکیب هستند.

 « 2»یگزینه -11
 های ذکر شده در حالت خنثی در جدول زیر آمده است: اطالعات کامل مربوط به اتم

 فلز یا نافلز بودن ی آخرتعداد الکترون در الیه وربی الکترونی در مدل تعداد الیه تعداد الکترون در حالت خنثی نام اتم
N7 7 2 5 نافلز 
C6 6 2 4 نافلز 
Cl17 17 3 7 نافلز 
P15 15 3 5 نافلز 

 

 نیز در یک ستون یکسان از جدول عناصر قرار دارند.  P15و  N7عناصر 

 « 2»یگزینه -12
این رو اگر یک ترکیب یونی  ی در محلول شوند. ازان الکتریکری جریتوانند در محلول حرکت کنند و سبب برقراها میاند. این ذرههایی با بار الکتریکی مثبت یا منفیها ذرهیون

رمنگنات و رایط عادی، پتاسیم پشالی که در حشوند. در می شوند و سبب رسانایی جریان الکتریکیی آن در سراسر محلول پخش میهای سازندهرا در آب حل کنیم، یون
  ورت محلول در آیند. باید به ص کتریکیتوانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند و برای عبور جریان الی ترکیبات یونی به صورت خالص نمیهمه



 
 
 
 
 

 
 
 

 های آموزشمجموعه کتاب

 
 

 اول( )فصلزندگیها در مواد و نقش آن

 

18 

402Bتشریحی آزمون  

 

 

  ای دارد؟ )سه مورد(فلز مس در زندگی امروز کاربرد گسترده علتبه چه  -1
 (کتاب درسی 2ی مشابه پاراگراف دوم صفحه)

   پاسخ دهید؟ Znو  Fe ،Mg ،Cuبا توجه به عناصر  -2
 (کتاب درسی 3ی مکمل آزمایش کنید صفحه)

 پذیرتر است؟الف( کدام یک از همه واکنش

 به بقیه دارد؟پذیری کمتری نسبت ب( کدام یک واکنش

 ست؟افلز آهن را با محلول مس سولفات بنویسید، تغییر رنگ ایجاد شده مربوط به کدام ترکیب  واکنشمعادله  -3

 (کتاب درسی 3ی مکمل آزمایش کنید صفحه)

   از کاربردهای سولفوریک اسید را بنویسید. مورددو  -4
 (کتاب درسی 4ی مشابه متن صفحه)

 شیمیایی عناصر زیر مشخص کنید این فلزات در کدام گروه و دوره جدول قرار دارند؟با توجه به نماد  -5

 (کتاب درسی 6ی مکمل فکر کنید صفحه)

Si29
N14( و ...............و ردیف  )گروه ............... 14

 (............... ردیف )گروه ............... 7

Naعناصر -6 , Mg , Ne , Cl11 12 10     را در نظر بگیرید: 17
 (کتاب درسی 7ی مکمل فعالیت صفحه)

 ی ستونی که هر یک از عناصر به آن تعلق دارد را بنویسید؟الف( شماره

 پذیرترین گروه فلزات تعلق دارد؟عنصر به واکنش کدامب( 

 (کتاب درسی 12ی دانید صفحهمکمل آیا می) برای بازگردانی مواد پالستیکی بیان کنید؟ دلیلسه  -7

 

 (کتاب درسی 11تا  9های مکمل صفحه) .زیر را کامل کنید مفهومینمودار  -8

 
 

 (کتاب درسی 12ی دانید صفحهمکمل آیا می) روند؟کار میدارند و برای چه موادی به مفهومیچه هایعالمت -9

  ریزند، تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری کند؟میچه ترکیبی در رادیاتور خودرو  -10
 (94آبان  8)آزمون کانون 
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402B تشریحیپاسخنامه آزمون   

 
 

 مروز دارد.اای در زندگی تردهفلز مس به علت رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتول شدن، کاربرد گس -1

 یا منیزیم Mgالف(  -2
 Cuب( مس یا 

 سولفات + فلز آهنمس   سولفات مس + آهن  -3
 مربوط به از بین رفتن رنگ آبی سولفات مس )کات کبود( است.تغییر رنگ ایجاد شده 

 سازی کودهای شیمیایی و صنعت چرمی تهیه -4

5- Si29
N14( و 3و ردیف:  4)گروه:  14

 (2و ردیف:  5)گروه:  7

 : ستون هفتمCl17الف(  -6

Ne10تمش: ستون ه 
Mg12ستون دوم : 
Na11ستون اول : 
 پذیرترین گروه فلزات تعلق دارد.به واکنش Na11ب( 

کند. به ت سمی وارد هوا میها نیز بخاران آنمانند. سوزاندباقی میشوند و برای مدت طوالنی در طبیعت ها در طبیعت به راحتی تجزیه نمیپالستیک -7
 کنند.ها را بازگردانی میهمین دلیل آن
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 .باشدت میهای نوشیدنی حک شده است که از جنس پلی اتیلن ترفتاالاین عالمت روی بطری

 
 است. ک شدهحپلی استیرن بندی از جنس های یکبار مصرف و ظروف بستهاین عالمت روی لیوان

 
 .روی وسایلی از جنس پلی پروپن حک شده است

  ریزند تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری کند.اتیلن گلیکول )ضد یخ( را در رادیاتور خودرو می -10




