








5 فصل اول )مواد و نقش آنها در زندگي(

)استان همدان ـ خرداد 96( 33 در جدول تناوبی عناصر، تعداد الکترون های الیه آخر در عناصر هر ستون )گروه( ...................... . 
2( افزایش می یابد. ¨ 1( با هم برابر است. ¨  

4( کامل است. ¨  3( کاهش می یابد. ¨  

)استان همدان ـ خرداد 96(  34 کدام گزینه، ترتیب واکنش پذیری فلزات با اکسیژن را درست نشان می دهد؟  
2( طال > منیزیم > مس > آهن ¨  ̈ 1( طال > مس > آهن > منیزیم 
4( منیزیم > آهن > مس > طال ¨   ̈ 3( آهن > مس > طال > منیزیم 

)استان لرستان ـ خرداد 96( 35 8A به کدام ستون جدول تناوبی عنصرها تعلق دارد؟  عنصری با نماد شیمیایی 
 ¨ 8 )4   ¨ 7 )3  ̈  6 )2  ̈  5 )1

)استان هرمزگان ـ خرداد 96( 36 کاربرد کدامیك از مواد زیر درست نوشته نشده است؟  
2( سیلیسیم: تولید مواد منفجره ¨   ̈ 1( گاز نیتروژن: تولید آمونیاک 

4( آب آهك: تهیه مربای کدوحلوایی ¨  ̈ 3( فسفر: صنایع کبریت سازی

)شهرستان های استان تهران ـ خرداد 96( 37 کدام یك از عناصر زیر از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند؟  
4( فلوئور ¨  ̈ 3( فسفر   ̈ 2( کلر  ̈ 1( ید 

)استان اصفهان ـ خرداد 96( 38 واکنش پذیری کدام یك از فلزات زیر، در محلول مس سولفات، بیش تر است؟ 
4( روی ¨  ̈ 3( منیزیم   ̈ 2( آهن   ̈ 1( طال 

)استان اصفهان ـ خرداد 96( 39 از بین فلزات زیر، واکنش پذیری کدام یك از بقیه کمتر است؟ 
4( منیزیم ¨  ̈ 3( آهن   ̈ 2( طال   ̈ 1( مس 

)استان آذربايجان شرقی ـ خرداد 96( 40 کدامیك از موارد زیر یك بسپار جانوری است؟ 
4( پنبه ¨  ̈ 3( پشم   ̈ 2( نشاسته   ̈ 1( سلولز 

)استان اردبيل ـ خرداد 96( 41 7 شباهت دارد؟  N کدامیك از مدل های زیر به مدل اتمی 

 ¨  )4   ¨ 
 

 )3    ¨
   

 )2    ¨ 
 

 )1

)استان تهران ـ خرداد 95( 42 در فرمول شیمیایی سولفوریك اسید کدام عنصر وجود ندارد؟ 
4( گوگرد ¨  ̈ 3( نیتروژن   ̈ ̈  2( اکسیژن  1( هیدروژن 

)شهرستان های استان تهران ـ خرداد 95( 43 7 ، در کدام ستون )گروه( جدول طبقه بندی عنصرها قرار می گیرد؟   N عنصر 

4( هفتم ¨  ̈ 3( پنجم   ̈ 2( چهارم   ̈ 1( دوم 

) از نظر خواص شباهت بیشتری دارد و در یك ستون از جدول عناصر قرار می گیرد؟ 44 )14Si کدام عنصر با عنصر سیلیسیم 
)استان بوشهر ـ خرداد 95(  

¨ 17Cl  )4  ̈  7 N  )3  ̈  6 C  )2  ̈  4Be  )1

)استان خراسان رضویـ  خرداد 95( 45 کدام یك از مدل  های زیر بیانگر عنصری است که در ستون سوم جدول تناوبی عناصر قرار دارد؟ 

¨  )4  ̈   )3  ̈    )2  ̈   )1







فصل سوم )به دنبال محيطي بهتر براي زندگي(8

الف( درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

)استان خراسان جنوبي ـ خرداد 97( 1  ̈ درست ¨ نادرست  هیدروکربن از دو عنصر کربن و نیتروژن ساخته شده است.  

)استان زنجان ـ خرداد 97( 2  ̈ درست ¨ نادرست  در برج تقطیر، مواد نفتي با نقطه جوش پایین، در باالي آن قرار مي گیرند. 

)استان همدان ـ خرداد 96( 3  ̈ درست ¨ نادرست  با افزایش کربن در هیدروکربن ها، نیروی ربایش بین مولکول ها کاهش می یابد. 

)استان همدان ـ خرداد 96( 4 افزایش کربن دی اکسید در طبیعت باعث بر هم خوردن چرخه طبیعی کربن می شود. 
درست ¨ نادرست ¨  

)شهر تهران ـ خرداد 96( 5 در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن، نیروی رانش بین مولکول ها بیش تر می شود. 
درست ¨ نادرست ¨  

)استان اصفهان ـ خرداد 96( 6  ̈ در چرخه کربن، کربن به شکل کربن دی اکسید مصرف یا تولید می شود.   درست ¨ نادرست 

)استان گيالن ـ خرداد 96( 7  ̈ در کشاورزی برای تبدیل میوه های نارس به رسیده از گاز اتن استفاده می کنند. درست ¨ نادرست 

̈  )استان اردبيل ـ خرداد 96( 8 درست ¨ نادرست  پلی تن، فرآورده ای است که طی یك تغییر فیزیکی از اتن به دست می آید. 

)استان گيالن ـ خرداد 95( 9  ̈ درست ¨ نادرست  بیشتر نفت مصرفی در سطح جهان صرف سوختن و تأمین انرژی می شود. 

ب( جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنید.

)استان خراسان رضوي ـ خرداد 97( 10  به مخلوطي از چند هیدروکربن که نقطه جوش نزدیك به هم دارند، ....................... مي گویند.  

)استان همدان ـ خرداد 97( 11 در صنعت کشاورزي از گاز ....................... براي تبدیل میوه هاي نارس به رسیده استفاده مي شود.  

)استان همدان ـ خرداد 97( 12 مصرف سوخت هاي فسیلي باعث بر هم خوردن چرخه ....................... و گرم شدن هوا مي شود.  

)استان اردبيل ـ خرداد 97( 13 نفت خام مخلوطي از صدها ترکیب به نام ....................... است.  

)استان همدان ـ خرداد 96( 14  در برج تقطیر، اجزای نفت خام براساس ....................... از یکدیگر جدا می شوند.  

)استان همدان ـ خرداد 96( 15 در برج تقطیر، نقطه جوش ماده ای که در برش های باالتر جدا می شود، از بقیه ....................... است.  

)استان مرکزی ـ خرداد 96( 16 گازی بی رنگ که از برخی میوه های رسیده مثل موز تولید می شود ....................... نام دارد. 

)استان اصفهان ـ خرداد 96( 17 در هیدروکربن ها با کاهش تعداد کربن ها، نقطه جوش ....................... می یابد. 

)استان زنجان ـ خرداد 96( 18 در چرخه کربن، کربن به شکل ....................... تولید یا مصرف می شود.  
)استان بوشهر ـ خرداد 96( 19 بین اتمهای کربن در ....................... پیوند دوگانه وجود دارد. )پلی اتن ـ اتن( 

)استان البرز ـ خرداد 95( 20 هرچه نیروی ربایش بین ذره های یك ماده ....................... )کمتر ـ بیشتر( باشد نقطة جوش آن ماده باالتر است. 

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

روش هایي براي تغییر سبك زندگي بیان کنید که موجب کاهش آلودگي در محیط زیست و سالمت بیشتر انسان و سایر جانداران شود.	 21
)استان اصفهان ـ خرداد 97(  .............................................................................	-2											.............................................................................	-1

)استان فارس ـ خرداد 97( 22 شکل مقابل چرخه اي از کربن را نشان مي دهد. با توجه به آن به سؤال ها پاسخ دهید.	 
الف( در کدام یك از موارد 1، 2، 3 کربن دي اکسید مصرف مي شود؟

ب( کدام یك از موارد 1 و 2 و 3 در چرخه طبیعي کربن وجود ندارد؟



9 فصل سوم )به دنبال محيطي بهتر براي زندگي(

)استان سمنان ـ خرداد 96( 23 نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن است.	 
الف( ویژگی هیدروکربنها به چه عاملی بستگی دارد؟

ب( یکی از موادی که همراه نفت خام یافت می شود چیست؟

)استان آذربايجان غربی ـ خرداد 96( 24  (C H C H C H )25 52 12 26 20 42− − فرمول شیمیایی سه هیدروکربن به صورت مقابل است:      
الف( نیروی ربایش بین مولکولی کدام یك از همه بیشتر است؟

ب( کدام یك از آنها در برج تقطیر از طبقات باالیی خارج می شوند؟
ج( هیدروکربنی که نقطه جوش بیشتری دارد؟

ذوب شدن سریع یخ های قطبی و باال آمدن آب اقیانوس ها نتیجه مستقیم بر هم خوردن کدام چرخه می باشد؟  )استان کردستانـ  خرداد 96( 25
الف( بر هم خوردن چرخه کربن                    ب( بر هم خوردن چرخه آب

)استان قم ـ خرداد 96( 26 با توجه به شکل مشخص کنید:  
الف( کدام هیدروکربن سریع تر جاری می شود؟

ب( کدام هیدروکربن، نقطه جوش باالتری دارد؟

)استان زنجان ـ خرداد 96(  27 در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن، نیروی ربایش بین مولکول ها چه تغییری می کند؟ 

)خراسان رضوی ـ خرداد 96( 28 بر اساس شکل به سوال ها پاسخ دهید. 
الف( کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟

ب( کدام هیدروکربن نقطه جوش بیشتری دارد؟

)شهرستان های استان تهران ـ خرداد 96( 29 C کدام ترکیب نقطه جوش باالتری دارد؟   H8 18 CH4 و  الف( از بین ترکیبات 
ب( دلیل آن چیست؟ 

C) را در نظر بگیرید و به سواالت پاسخ دهید:  )استان يزد ـ خرداد 96( 30 H )2 4 مولکول اتن 
الف( پیوند بین اتم های کربن و هیدروژن از چه نوعی است؟ 

ب( یك مورد کاربرد این گاز را در طبیعت بنویسید.
پ( حاصل حرارت دادن این گاز در ظرف در بسته، الیافی مصنوعی به نام پلی اتن است. نام این واکنش چیست؟ 

)استان فارسـ  خرداد 96( 31 C « را به صورت مخلوط وارد برج تقطیر نموده ایم.  H C H C H CH10 22 20 42 6 14 4, , , چهار نوع هیدروکربن »
الف( از نقطه A کدام ماده خارج خواهد شد؟
ب( از نقطه B چه ماده ای خارج خواهد شد؟

)استان مازندران ـ خرداد 96( 32 در متن زیر دو غلط علمی وجود دارد آن را اصالح کنید. )فعل جمله تغییر نکند( 
نقطه جوش یکی از ویژگی های فیزیکی مواد است که به نیروی ربایش بین ذره  های سازنده آنها بستگی دارد. هر چه نیروی ربایش بین 

ذره های مایع بیشتر باشد، نقطه جوش پایین تر است. در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن، نیروی ربایش بین مولکول ها کم تر می شود.  
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