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 بارم سوالعنوان  ردیف

1 
 با انتخاب واژه درست جمالت زیر را کامل کنید.

در ساختار بسیاری از ترکیبها وجود دارد. یکی از این ترکیبها، سولفوریک  / آرگون(اکسیژن)عنصر  الف(

 .است که کاربردهای گوناگونی دارد اسید

 .زنگ میزند / دیرتر(زودتر) روف آهنیظ نسبت به  در شرایط یکسان ظروف مسی( ب

از اینرو  ) می دهد/ نمی دهد(.است که با آب و اکسیژن واکنش  )جامد / مایع(سدیم فلزی  پ(

 می باشد. ) پتاسیم / کلر (دارد و ویژگی های آن شبیه به  ) باالیی / پایینی( واکنش پذیری

 .ت داردشباه ) کلسیم/ آهن(ویژگی های عنصر منیزیم بیشتر به  ت(

 .یافت میشود می / تک اتمی(دوات)  ذراتبا  گازنیتروژن است که به صورت ، عنصر مهم  در هوا یک ث(

2 

 جدول زیر را کامل کنید: 2
 

 بور اتمی مدل عدد اتمی نام عنصر
 نوع عنصر

 نافلز( –) فلز 

تعداد 

الکترون 

 ظرفیت

تعداد الیه 

های 

 الکترونی

    13 آلومینیوم

 

1 

 خط بکشید.را مورد نظر  نوع بسپاردور ا توجه به توضیحات ، ب 3

 ) طبیعی  /  مصنوعی (.  تر است کاربرد این نوع بسپارها قدیمیالف( 

 ) طبیعی  /  مصنوعی (آیند.   دست می این نوع بسپارها مستقیما از گیاهان و جانوران بهب( 
5/0 

 5/0 ید.مورد از کاربردهای سولفوریک اسید را بنویس دو 4



 
 

 شود؟ محلول رسانا و المپ روشندرون آب ظرف مقابل کدام ماده را حل کنیم تا  5

 ضد یخ( 1

  ( اتانول2

 نمک سدیم کلرید( 3

 شکر( 4

  

25/0 

 را نشان دهید   8Oو    12Mgبا استفاده از مدل اتمی بور تشکیل ترکیب یونی بین  6

 

25/0 

 
پیروز
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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