


 شیمی دوازدهم فصل سوم-پرش- تستی

؟دنکیم يریگتهج یکیرتکلا نادیم رد لوکلوم مادک-1

C2H6CO2SO3SeH2

دصرد ،مینک ادج ار نآ رد دوجوم یسنالاوک دماج و بآ رگا .دهدیم ناشن ار سر كاخ هنومن کی زا مرگ  هدنهدلیکشت يازجا دصرد ،ریز لودج-2

؟دوب دهاوخ دصرد دنچ ابیرقت كاخ هنومن نیا رد الط یمرج

هدام

یمرج دصرد

دصرددصرددصرددصرد

400

SiO2Al2O3OH2N Oa2Fe2O3MgOAu

46٫237٫7413٫321٫240٫960٫440٫1

1٫50٫570٫2470٫157

؟تسا تسرد ریز دراوم زا دادعت هچ ،دراد رارق ياهرود لودج  هورگ و  بوانت رد هک  رصنع دروم رد-3

.تسا  نآ یمتا ددع)آ

.دراد دربراک تنتسا رد هک دنکیم داجیا دنمشوه يژایلآ مورک اب )ب

.تسا رتشیب دالوف زا نآ یلاگچ و بوذ ۀطقن )پ

.دوشیم هدافتسا امیپسونایقا ياهیتشک ۀناورپ تخاس رد ،ایرد بآ رد دوجوم ياههرذ اب زیچان شنکاو لیلد هب )ت

.دراد نورتکلا  دوخ ۀیالریز نیرتینوریب رد )ث

X44

24

2

1234

؟تسا تسردان ریز دراوم زا دروم دنچ-4

.دنوشیم تفای اهزلف ياهرود لودج ياهرصنع  و  ، ، ۀتسد راهچ ره رد )آ

.تسا اهزلف یکیزیف ياهراتفر هلمج زا يریذپلکش و شیاسکا دادعا عونت ،یکیرتکلا ییاناسر ،الج نتشاد )ب

اجهباج هنادازآ ،دنراد دعب هس رد یمظنمان شیارآ هک ،اهنویتاک نایم ياضف رد متا رد دوجوم ياهنورتکلا نیرتتسس ،ینورتکلا يایرد لدم رد )پ

.دنوشیم

.تسناد متا هب قلعتم ار اهنآ ناوتیمن و دنتسه یتیفرظ ياهنورتکلا عقاو رد ینورتکلا يایرد ياهنورتکلا ،ینورتکلا يایرد لدم رد )ت

dpsf

1234

ود اب هسیاقم رد ار يزلف تیصاخ نیرتمک رصنع نیموس و ینوی عاعش نیرتشیب رصنع نیمود ،یگدنهاک تیصاخ نیرتشیب رصنع نیلوا هنیزگ مادک رد-5

؟دراد رگید رصنع

F − N − MgN − F − AlCl − Mg − AuCl − N − F2

1
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؟تسا هیقب زا رتشیب ریز بیکرت مادک يرولب هکبش يژرنا-6

LiFLiClLiBrLiI

؟تسا تسرد هطساو ياهرصنع دروم رد ترابع مادک-7

.دنراد ياج یبوانت لودج مهدجه ات مهدزیس ياههورگ رد.تسا هدش رپ نورتکلا زا اهنآ تیفرظ يهیال  هیالریز

.تسا رتشیب  و  ياههورگ ياهزلف زا اهنآ يریذپشنکاو.دروخیم مشچ هب ییاهیمظنیب اهنآ زا یخرب متا ینورتکلا شیارآ رد

p

IAIIA

)رییغتاب( ؟تسا تسردان بلطم مادک-8

.دناهدننکش و تخس ،تبسن هب ینوی ياهدماج

.تسا دایز ینوی ياهدماج رتشیب شوج ۀطقن و بوذ ۀطقن

.تسا قرب نایرج ياناسر ،اهدماج رگید عاونا فالخرب ینوی دماج

.تسا تباث راشف رد نآ ةدنزاس يزاگ ياهنوی هب نآ لیدبت و ینوی دماج لوم کی یشاپورف نمض هدش بذج يژرنا ،رولب ۀکبش يژرنا

؟تسا مادک ،تازلف نیا يارب نکمم یمتا ددع نیرتکچوک و دنراد ياج اههورگ مادک رد ،یبوانت لودج زا هرود ره رد هطساو ياهزلف-9

21, 12 ات 321, 12 ات 222, 12 ات 322, 12 ات 2

 ؟تسا تسردان میداناو کمن زا یلولحم اب يور زلف شنکاو ةرابرد بلطم مادک-10

.دشابیم  و  یموتناوک دادعا اب نورتکلا ود ياراد زبس گنر هب میداناو زا یکمن لولحم

.دشاب هدنهاک دناوتیم طقف نیاربانب دبای شهاک و دنک تفایرد نورتکلا دناوتیم طقف و دشابیم شیاسکا ددع نیرتالاب ياراد میداناو

.تسا گنر شفنب نآ لولحم ،دشاب هدش متخ  ینورتکلا شیارآ هب میداناو نویتاک رگا

.تسا نآ توافتم ياهگنر تلع ،میداناو توافتم شیاسکا ددع

V )(23

n = 3l = 2

3d3

؟تسا تسرد ریز بلاطم زا دادعت هچ-11

.دننکیم داجیا زمرق و دیفس گنر بیترت هب هک دنتسه یئرم ياههنادگنر هلمج زا  و  )آ

.دوشیم هدید هایس گنر هب دنک بذج ار ییرم ياهجوم لوط ۀمه ،هدام هنومن کی رگا )ب

.دبای شهاک هجرد  ای  دناوتیم نآ ياهکمن رد میدانا و شیاسکا دادعا ،)( میدانا و کمن لولحم رب يور زلف نداد رثا اب )پ

.تسا رتشیب ،یگدروخ ربارب رد نآ تمواقم و دهدیم شنکاو يرتمک رادقم هب ایرد بآ رد دوجوم ياههرذ اب ،دالوف هب تبسن مویناتیت ياهتیزم زا )ت

.تسا فورعم دنمشوه ژایلآ هب هک تسا مراهچ ةرود رصنع نیمهد و نیمراهچ زا يژایلآ لونیتین )ث

TiOFe2O3

V23

1234

؟تسا یبطقان بیکرت مادک-12

دیفلوسيد نبرکدیرلکيرت رفسفلوناتمدیسکايد درگوگ
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X

؟تسا تسرد نآ ةرابرد ترابع مادک ،)ریز لکش( ياهرود لودج رد  رصنع هاگیاج هب هجوت اب-13

.دراد دوجو نورتکلا ود ،نآ متا تیفرظ ۀیال رد

.دراد سر كاخ رد ییالاب یمرج دصرد ،نآ دیسکا

.تسا رتالاب ،دوخ ةرودمه ياهرصنع زا نآ بوذ ۀطقن و یلاگچ

.دوریم راکهب اهگر يارب تنتسا تخاس رد نآ ژایلآ ،صاخ ياهیگژیو لیلدهب

X

؟تسا تسردان ،كاینومآ لوکلوم ةرابرد ،هنیزگ مادک-14

.تسا رفص ربارب ،نآ یبطقود رواتشگ

.دنکیم يریگتهج ،یکیرتکلا نادیم رد

.تسا يدنویپان نورتکلا تفج کی ياراد ،نآ رد نژورتین متا

.تسا  ییزج راب ياراد نژورتین متا و  ییزج راب ياراد ،نآ رد نژوردیه متا ره δ+3δ−

؟تسا هیقب زا رتشیب ریز تابیکرت زا کیمادک بوذ هطقن-15

NaFNaClNaBrNaI

؟دنایبطقان یگمه اهلوکلوم زا هتسد مادک-16

O3SO2CCl4C2H2CH4NH3PCl3SH2CO2SO3SiCl4C2H6O2N2NOCO و  ،  ،  و ،  ،  و  ،  ،  و ،  ، 

لصاح لوکلوم دروم رد ریز ياههنیزگ زا کی مادک ؛مینک نیزگیاج رلک ياهمتا طسوت ار ناتم لوکلوم يزکرم متا فارطا ياهمتا زا ات هس رگا-17

؟تسا تسردان

.تسا یبطق و هتشادن رفص یبطق ود رواتشگ ناتم فالخ رب لصاح لوکلوم.دیآیم رد عیام تلاح هب یلوکلوم نیب ۀبذاج شیازفا لیلد هب لصاح لوکلوم

.درک دهاوخن يرییغت لوکلوم یکیتاتساورتکلا لیسناتپ ۀشقن.تسا ناتم زا رتمک لصاح بیکرت رد نبرک یمرج دصرد

(Cl = 35٫5, C = 12, H = 1)

؟تسا یبطق ياهدنویپ ياراد هک نیا اب تسا یبطقان لوکلوم مادک-18

NH3SO2CO2OH2

؟دهدیمن خر هنیزگ مادک روئولف ياه متا طسوت دیرلکارتت نبرک لوکلوم رد رلک ياه متا زا یمین ندرک نیزگیاج اب-19

) و  و  :زاین دروم یمتا دادعا(

يدنویپ هب يدنویپان ياه نورتکلا جوز دادعت تبسن رییغتهیلوا لوکلوم فالخرب یکیرتکلا نادیم روضح رد فارحنا

لوکلوم یبطقود رواتشگ رییغتلوکلوم رد يزکرم متا یئزج راب نازیم رییغت

C = 6F = 9Cl = 17
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؟دشابیمن حیحص تیفارگ دروم رد ریز ياهترابع زا کیمادک-20

.تسا لصتم رگید نبرک متا  هب یسنالاووک دنویپ  اب نبرک متا ره تیفارگ زا هیال ره رد

.تسا ساملا رد »نبرک ــ نبرک« دنویپ لوط زا رتمک تیفارگ رد »نبرک ــ نبرک« دنویپ لوط

.تسا رتمک ساملا هب تبسن نآ یلاگچ رطاخ نیمه هب و دراد دوجو نآ رد یلاخ ياضف ،ياهیال راتخاس نتشاد تلع هب

.دناهدش لصتم رگیدکی هب یسنالاووک دنویپ ۀلیسو هب تیفارگ رد دوجوم ياسآلوغ ياههحفص

43

؟درادن دوجو یسنالاووک دنویپ ،دماج تلاح رد هدام مادک يهدنهدلیکشت ياههرذ نیب-21

دیبرک میسیلیسساملادیسکا يد میسیلیسدی

؟تسا یبطق لوکلوم مادک-22

)زاگ(  COCl2BF3BeF2CO2

؟تسا تسردان ینوی عاعش ةزادنا دروم رد هسیاقم مادک-23

> > NP 3− S2− a+> N > LK+ a+ i+> N > AF − a+ l3+> M > NO2− g2+ a+

؟دنتسه نورتکلا مه نوینآ و نویتاک ،ریز ینوی ياهبیکرت زا کی مادک رد-24

دیسکا میزینمدیمرب میساتپدیروئولف میتیلدیرلک میدس

B

A

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،تسا دیرلک میدس رولب هب طوبرم هک لباقم لکش هب هجوت اب-25

.تسا دیرلک میدس رولب نک رپ اضف لدم شیامن ،لباقم لکش

.تسا ربارب رگیدکی اب اهنوینآ و اهنویتاک نویسانیدروئوک ددع نآ راتخاس رد

.دنهدیم ناشن ار   ياهنوی ، ياهنوی و  ياهنوی ، ياهنوی

.دشابیم  ياهنوی زا رتشیب  ياهنوی رد عاعش هب راب تبسن

BNa+ACl−

BA

؟تسا تسرد ، ةرابرد دروم مادک-26

.دوشیمن تفای تعیبط رد صلاخ تروصهب.دنراد شقن یسنالاووک ياهدنویپ دننامه ینوی ياهدنویپ ،نآ راتخاس رد

.تسا رتشیب تیفارگ زا نآ یتخس.تسا یلوکلوم ياهدماج وزج

SiO2

؟تسا هدش نایب تسردان هنیزگ مادک ،دوشیم متخ  هب  و  ياهنوی ینورتکلا شیارآ-27

.تساتروصهب نوی ود نیا زا لصاح ینوی بیکرت یشاپورف شنکاو ۀلداعم

.دشابیم  ربارب  نویسانیدروک ددع ،دشاب  ربارب  نویسانیدروک ددع رگا

.تسا رتشیب  و  ياهنوی زا لصاح بیکرت زا  اب  نوی زا لصاح بیکرت یشاپورف یپلاتنآ

.تسا  زا رتمک  ینوی عاعش

A2−B+3p6

A (s) → (g) + (s), ΔH > 0B2 A2− B+
2

B+4A2−8

11C+A2−B+A2−

B+A2−
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؟دشابیم حیحص ریز ياهترابع زا دادعت هچ-28

.دنتسه دماج تلاح هب قاتا راشف و امد رد هکدوشیم هتفگ  و  دننام يداوم هب یسنالاووک ياهدماج )فلا

.دناهداد لیکشت هشوگشش ياههقلح یکارتشا ياهدنویپ اب نبرک ياهمتا نآ رد هک تسا نفارگ زا ياهیالکت تیفارگ )ب

.تسا بسانم کهآ و دیروئولفارتت نبرک ،نتا ،زکولگ ،کشخ خی يارب یلوکلوم لومرف ةژاو ندرب راکهب )پ

.دشابیم یسنالاووک داوم زا رتشیب رایسب یلوکلوم داوم رامش و عونت )ت

درومدروم دروم دروم 

C (s)O2Si (s)O2

1234

1
2

3

4

5

6 دیرلکنوی

میدسنوی

Cl

Na+

( )

)(

-

؟تسا هدش حرطم میدس دیرلک رولب هرابرد روظنم مادک يارب ورهبور لکش-29

نکرپ اضف لدم نداد ناشن

اهنوی يارب  نویسانیدروئوک ددع نداد ناشن

رولب هکبش رد اهنوی نیب دنویپ شیامن

رولب هکبش دعب هس رد اهنوی شیارآ توافت شیامن

6

؟تسین هباشم هدام ود مادک رولب يهدنزاس ياههرذ عون -30

دوبک تاک و تافلوس مینیمولآدیسکا يرت درگوگ و کشخ خیدی و دیرلک میدسنهآ و میساتپ

؟تسا یبطق یسنالاووک نآ )ياه( دنویپ و یبطقان لوکلوم مادک-31

HFF2OH2CCl4

دیرلک میدس رولب يهکبش رد اهنوی نایم يهبذاج يورین .دنیوگیم نآ .................. ار رولب يهکبش رد نوی ره نوماریپ مانمهان ياهمتا ياهنوی رامش-32

.دباییم .................. نییاپ هب الاب زا ییایلق ياهزلف ياهدیلاه رولب يهکبش يژرنا و تسا اهنت نوی تفج کی نایم يهبذاج يژرنا ..................

شهاک – اب ربارب – دنویپ يهجردشیازفا -  زا رتشیب – دنویپ يهجرد

شهاک – اب ربارب – نویسانیدروئوک ددعشهاک – زا رتشیب – نویسانیدروئوک ددع

؟تسا تسرد بلطم مادک ،نیتا و دینایس نژوردیه ياهلوکلوم يهرابرد-33

.دنایبطق و دنراد یطخ راتخاس ،ود ره.دنایبطق ،ود ره رد اهدنویپ يهمه

.دراد دوجو هناگ هس دنویپ کی ،لوکلوم ود ره راتخاس رد.تسا ربارب ،ود ره رد يدنویپ ياهنورتکلا تفج رامش

؟تسا تسردان سیلیس دروم رد هنیزگ مادک-34

.تسا نآ صلاخ ياه هنومن هلمج زا زتراوک و تسا نیمز دماج ۀتسوپ رد دیسکا نیرت ناوارف

.دروخیمن مشچ هب  و  یکارتشا ياهدنویپ نآ راتخاس رد

.دراد ییالاب ییامرگ تمواقم و هدوب یسنالاووک ياهبیکرت ةدنزاس یلصا رصنع اهنت

.دهدیم لیکشت ار نآ  و  ياهمتا زا اسآلوغ ياهکبش و هدوب یسنالاووک ياهدماج ءزج

Si − SiO − O

SiO
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک لکش هب هجوت اب-35

.دشاب  هورگ هب قلعتم دناوت یم نآ يزکرم متا

.تسا يدنویپان نورتکلا جوز ياراد نآ يزکرم متا

.تسین رفص لوکلوم نیا یبطق ود رواتشگ

.دهدیم ناشن ار یبطق لوکلوم کی یکیتاتساورتکلا لیسناتپ ۀشقن

14

؟تسا هدش ماجنا یتسرد هب ریز ياههسیاقم زا کیمادک-36

:شوج و بوذ ۀطقن توافت

 :بوذ ۀطقن

دیسکا میدس  دیروئولف میزینم :نوینآ هب نویتاک نویسنانیدروئوک ددع تبسن

:هکبش یشاپورف یپلاتنآ

N O > Mga2 F2

N O < NaFa2

>

FeO > FeCl2

؟تسا  یفنم یئزج راب ياراد ،طخ اب هدشصخشم متا ،هنوگ مادک رد-37 (δ−)

N––O−
3C2H––2S OC––N––H +

4

)ب()آ(

)ت()پ(

:ریز ياههداد هب هجوت اب-38

.تسا زاگ قاتا يامد رد : ةدام

.تسا یسدع تخاس رد هدافتسا دروم تخس دماج : ةدام

.تسا قرب نایرج ياناسر ،لولحم و باذم تلاح رد : ةدام

.دنکیم يریگتهج یکیرتکلا نادیم رد نآ لوکلوم هک تسا یبیکرت : ةدام

؟تسا طوبرم هدام مادک هب پچ هب تسار زا بیترتهب ،)ت( ،)پ( ،)ب( ،)آ( ياهلکش زا کیره

a

b

c

d

c, b, d, a

c, d, a, b

b, c, a, d

b, a, d, c

؟تسا ینوی دنویپ ياراد ریز بیکرت مادک-39

دیروئولفارتت میسیلیسدیرلکارتت نبرکتارتین میساتپدیرلک مویلیرب

تلاح رد هدام نیا .دراد دوجو .................. دنویپ مان هب يوق رایسب هبذاج يورین نآ تارذ نیب و تسا لکش .................. ،دیرلک میدس رولب-40

.تسا قرب نایرج ياناسر ، .................. تروص هب و ..................

باذم -دماج -ینوی -یبعکملولحم -باذم -ینوی -یبعکم

باذم-دماج -یسنالاووک -یهجوراهچلولحم -باذم -یسنالاووک -یهجوراهچ
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؟تسا تسرد ینوی ياهبیکرت رولب يهکبش يژرنا دروم رد يریگهجیتن مادک-41

.تسا رتشیب هکبش يژرنا دشاب رتگرزب نوینآ عاعش هچ ره.تسا رتمک هکبش يژرنا دشاب رتشیب نوینآ راب هچ ره

.دراد هنوراو يهطبار نآ عاعش اب و میقتسم يهطبار نویتاک راب اب هکبش يژرنا.تسا رتشیب هکبش يژرنا دشاب رتگرزب نویتاک يهزادنا هچ ره

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-42

.تسا رتشیب تیفارگ زا ساملا رد نبرک متا ره هب لصتم ياهمتا دادعت

.دنتسه لصتم مه هب يدعب هس شنیچ اب ساملا رد و يدعبود شنیچ اب نبرک ياهمتا تیفارگ رد

.تسا رتالاب نآ بوذ ۀطقن ،صلاخ میسیلیس هب تبسن ساملا رد رتشیب دنویپ یپلاتنآ لیلد هب

.دوشیم تفای یمتا کت نوی تروصهب نبرک ، دیبراک میسلک رد (Ca )C2

؟دنکیم ادیپ یلماک موهفم هنیزگ مادک تاملک اب ریز ترابع یلاخ ياهاج-43

".دنتسه زادگ رید يداوم نینچ لیلد نیمه هب ؛دراد دوجو یکارتشا ياهدنویپ اه متا .................. نایم .................. دماج کی راتخاس رد

همه – یلوکلومزا ینیعم رامش – یلوکلومزا ینیعم رامش – یسنالاووکهمه – یسنالاووک

؟دنوش یم بوسحم یلوکلوم داوم ءزج داوم یمامت هنیزگ مادک رد-44

دیسا کیئوناتا – لوناتا – ناتادیرلک موینومآ – كاینومآ – بآ

دیبرک میسیلیس – دیرلکارتت نبرک – دیسکايد نبرکزوکولگ – نفارگ – تیفارگ

A B

δ+ δ _ ؟تسا تسردان هنیزگ مادک وربور لکش هب هجوت اب-45

.دشاب نژوردیه ياهدیلاه یکیتاتساورتکلا لیسناتپ ۀشقن دناوت یم

.تسا رتشیب  متا زا  متا يزلفان تیصاخ

.تسا  متا زا رتشیب  متا فارطا رد يدنویپ نورتکلا تفج روضح لامتحا

.دراد زمرق گنر  متا و یبآ گنر  متا لیسناتپ ۀشقن رد

BA

BA

BA
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،لباقم لکش ساسارب-46

.تسا رت گرزب ،ربارب یلصا ۀیال دادعت دوجو اب رتمک ۀتسه راب ندوب اراد لیلد هب رلک متا زا میدس متا

.دوشیم هتساک نآ ینورتکلا یلصا ياههیال دادعت زا دوخ رادیاپ نوی هب میدس متا ندش لیدبت ماگنه

.دوشیم رت گرزب ،ینورتکلا ياههیال دادعت شیازفا لیلد هب دوخ رادیاپ نوی هب ندش لیدبت ماگنه رلک متا

.دنکیم ادیپ ار دوخ زا لبق ةرود بیجن زاگ شیارآ ،دوخ رادیاپ نوی هب ندش لیدبت ماگنه هب میدس متا

؟تسا تسرد دیسکا موینیمولآ رولب ۀکبش یشاپورف يژرنا شیامن يارب ریز ياههلداعم زا کی مادک-47

2A + q → 4A + 3l2O3(s) l(s) O2(g)A + q → 2A + 3l2O3(s) l
3+
(g) O

2−
(g)

A → 2A + 3 + ql2O3(s) l
3+
(g) O

2−
(g)2A → 4A + 3 + ql2O3(s) l(g) O2(g)

؟تسا تسرد ،هدش هداد ياهبیکرت رولب ۀکبش يژرنا دروم رد دنور مادک-48

F > FeO > FeCe2O3 l2F > FeC > FeOe2O3 l2Al > A > MgOF3 l2O3MgO > N O > Mga2 F2

؟تسا تسرد ،دیسکايرت درگوگ و دیفلوس لینوبرک ةرابرد هنیزگ مادک-49

.تسا )( ییزج راب ياراد يزکرم متا ،ود ره رد.دنراد یطخ تروصهب و هباشم یسدنه لکش

.تسا ناسکی ،ود ره رد يزکرم متا شیاسکا ددع.دنراد رفص زا رتگرزب یبطق ود رواتشگ ،ود ره

δ+

؟دناتسرد ،ریز بلاطم زا دراوم مادک-50

.دراد يزلف هبش تیصاخ ،نبرک دننام میسیلیس )آ

.تسا لصتم نژیسکا متا راهچ هب  متا ره ،سیلیس راتخاس رد )ب

.تسا دیسکايد نبرک راتخاس هباشم ،دیسکايد میسیلیس رولب راتخاس )پ

.تسا نیمز دماج ۀتسوپ رد رصنع نیرتناوارف میسیلیس ،نژیسکا زا سپ )ت

ت ،بت ،آت ،پ ،آت و پ ،ب

Si

8
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک ترابع-51

.دوریم راکهب امیپسونایقا ياهیتشک ۀناورپ و تج روتوم تخاس رد و دراد رتالاب بوذ ۀطقن و رتمک یلاگچ ،دالوف هب تبسن میناتیت

.دوب دهاوخ شفنب و زبس ،یبآ بیترتهب لولحم گنر رییغت ،يور زلف اب )گنردرز لولحم( )( میداناو کمن لولحم شنکاو رد

.دراد دربراک یکشزپ و یتعنص ياههدروآرف تخاس رد هک تسا تلابک و میناتیت زا يژایلآ لونیتین

.تسا تخاونکی و نراقتم يزکرم متا نوماریپ یکیرتکلا راب عیزوت هک دهدیم ناشن  و  ، ياهنوی یکیتاتساورتکلا لیسناتپ ۀشقن

V

NO−
3

CO
2−
3

SO
2−
4

؟تسا تسرد ریز بلاطم زا دادعت هچ-52

.دنهدیمن لیکشت یمتا کت رادیاپ نوی میسیلیس و نبرک ياهرصنع )فلا

.تسا دیفلوسيد نبرک هباشم سیلیس راتخاس )ب

.دراد یکارتشا دنویپ متا راهچ اب ،ساملا رد نبرک فالخرب سیلیس رد  متا ره )پ

.دنراد رارق عالضا يور رب  ياهمتا و یعلضشش ياههقلح سأر رد  ياهمتا ،سیلیس راتخاس رد )ت

Si

SiO

1234

؟تسا تسرد ترابع مادک-53

.تسا لصتم رگید نبرک متا هس هب یهجو راهچ شیارآ اب نبرک متا ره ،تیفارگ رد

.دراد نبرک ياهمتا زا ياهتسویپ مه هب ییاضف هکبش هک تسا یسنالاووک ياهدماج زا ياهنومن ،ساملا

.دنراد لاصتا رگیدکی هب یسنالاووک دنویپ اب ،اسآلوغ ياهحفص ياهلوکلوم ،تیفارگ رد

.دوشیم هدافتسا ،دورتکلا تخاس رد ساملا زا و هدننکمرن ناونع هب تیفارگ زا

.دنیوگیم نوی نآ .................. ددع ،نوی ره نوماریپ دوجوم مان .................. ياهنوی نیرت .................. دادعت هب-54

شیاسکا ـ مهان ـ شیبنویسانیدروئوک ـ مه ـ کیدزنشیاسکا ـ مه ـ مکنویسانیدروئوک ـ مهان ـ کیدزن

؟دنراد ینوی دنویپ اههنوگ يهمه ،هنیزگ مادک رد-55

N , S , HFF3 O2MgC , SC , CaCl2 l2 l2N S , CaS , Oa2 K2CaO , CO , C Ou2

؟تسا یبطق لوکلوم مادک-56

)یهجوراهچ(  CF4CO2P4NO2

؟تسا تسردان نفارگ درومرد بلطم مادک-57

.تسا نبرک متا کی ةزادنا هب تماخض اب یسنالاووک يدماج

.دوشیم هیهت رتمونان تماخض اب ياهیال تروصهب بسچ راون و دادم كون تیفارگ زا هدافتسا اب

.تسا دالوف ربارب  دودح نآ یششک تمواقم و دراد ياهژیو ماکحتسا

.دراد لسعروبنز يودنک دننام شوگ شش ياههقلح اب نبرک ياهمتا زا یکارتشا و يدعب هس يراتخاس

100
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)رییغت اب( ؟تسا یبطقان لیلد مادک هب ،دیسکايرت درگوگ لوکلوم-58

نآ ياهدنویپ يهمه ندوب یبطقان

نآ ياهدنویپ يهمه لوط ندوب ناسکی

نژیسکا ياهمتا يور يدنویپان ياهنورتکلا ندوب دایز و نراقتم راتخاس نتشاد

نراقتم یسدنه لکش نتشاد و يزکرم متا يور يدنویپان نورتکلا تفج ندوبن

؟تسا هیقب زا رتشیب ریز تابیکرت زا کیمادک بوذ ۀطقن-59

NaFNaClNaBrNaI

؟تسا تسردان ترابع مادک ،تساهرصنع یبوانت لودج زا یشخب هک ریز لودج هب هجوتاب-60

.دوشیم هدافتسا دیشروخ يژرنا يزاسهریخذ تهج ،هراش ناونع هب  و  زا لصاح بیکرت زا

.دراد ار رولب هکبش یشاپورف یپلاتنآ نیرتشیب  اب  زا لصاح بیکرت اهرصنع نیا نیب رد

.دراد لودج نیا ياهنوی ریاس نیب رد ار ینوی عاعش نیرتگرزب  رصنع رادیاپ نوی

.تسا ربارب نآ ینورتکلا يایرد رد دوجوم ياهنورتکلا دادعت اب اهنویتاک دادعت  رصنع رولب ۀکبش راتخاس رد

2 = هرود

3 = هرود

1 2 13 14 15 16 17

A

R

B

T Y

D E

M

G

Q

L

X
RX

YG

M

T

؟تسا تسرد سر كاخ دروم رد ریز ياهترابع زا دادعت هچ-61

.دباییم شیازفا نآ ياهبیکرت یمرج دصرد بآ ریخبت و اههنیلافس نتخپ و نداد ترارح اب )فلا

.دهدیم صاصتخا دوخ هب لودج  هورگ زلفهبش نیتسخن دیسکا ار نآ یمرج دصرد نیرتشیب )ب

.تسا نآ طولخم رد دیسکا  نهآ دوجو لیلدهب نآ ندوب مافخرس )پ

.دنتسه اراد نآ رد دوجوم یسنالاووک ياهبیکرت زا يرتشیب یمرج دصرد سر كاخ رد دوجوم ینوی ياهبیکرت )ت

14

(III)

1234

دیفلوس لینوبرک نیتا

»..................  لوکلوم رد« ؟دنکیم لماک یتسرد هب ار لباقم ۀلمج هدش هداد ياهترابع زا دادعت هچ هدش هداد ياهلکش هب هجوت اب-62

.دراد دیفلوس لینوبرک لوکلوم رد نبرک هک دراد ار یئزج راب عون نامه نبرک متا نیتا )آ

.دشابیم کی ربارب يدنویپان هب يدنویپ ياهنورتکلا تفج تبسن دیفلوس لینوبرک )ب

.تسا رفص فلاخم دیفلوس لینوبرک رد اما رفص ربارب یبطق ود رواتشگ ياراد نیتا )پ

.تسا ربارب دیفلوس لینوبرک اب يدنویپ ياهنورتکلا تفج رامش نیتا )ت

1234

؟تسا هدش نایب تسردان هنیزگ مادک-63

.دوشیم هدافتسا هدنوشلقتنم ةراش ناونعهب و لوا ۀلحرم رد ینوی ياههراش زا دیشروخ يژرنا زا قرب دیلوت يارب

.تسا رتشیب شوج و بوذ ۀطقن توافت دیرلک میدس رد  و  ، ياهبیکرت نایم رد

.تسا ینوی ياهدماج هباشم ًابیرقت یلوکلوم ياهدماج ندنام عیام ییامد ةرتسگ

.دوشیم رگید ةراش دیلوت ثعاب ياهراش ،يدیشروخ ياهوترپ زا قرب دیلوت يروانف رد

NaClHFOH2
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نوینآ
نویتاک F O

2

Na+

--

Mg +

Al

2

+3

923

2957

5492 15916

2481

3791

رت .................. هک تفرگ هجیتن ناوتیم ،دهدیم ناشن لوم رب لوژولیک بسح رب ار ینوی بیکرت دنچ يهکبش يژرنا هک ور هب ور لودج هب هجوت اب-64

.تسا .................. نوی هب تبسن .................. زا یشان .................. هب تبسن .................. يهکبش يژرنا ندوب

دیروئولف ـ دیسکا نوی يهزادنا ندوب رتکچوک ـ دیروئولف میزینم ـ دیسکا میزینم ـ شیب

دیسکا ـ دیروئولف نوی يهزادنا ندوب رتگرزب ـ دیسکا میدس ـ دیروئولف میدس ـ مک

میزینم نوی  ـ مینیمولآ نوی یکیرتکلا راب ندوب رتشیب ـ دیروئولف میزینم ـ دیروئولف مینیمولآ ـ شیب

میزینم ـ مینیمولآ نوی راب و هزادنا ندوب رتشیب ـ دیسکا مینیمولآ ـ دیروئولف میزینم ـ مک

؟دنکیمن يریگتهج ،یکیرتکلا نادیم رد لوکلوم مادک-65

HClSO2SiCl4NH3
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