
 

 قدر هدایا زمینی را بدانیم( :)فصل یک  2بانک سوال شیمی 

 11تا  1صفحه:   استان : آذربایجان غربی

 سطح  بارم سواالت ردیف

 عبارت های زیر را کامل کنید. 1

 مبتنی است که از موادی به نام ..............ساخته می شوند.الف( پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی 

ب( عنصرها در جدول دوره ای بر اساس بنیادی ترین ویژگی آنها یعنی ............ چیده شده اند عنصر هایی 

 .که شمار الکترون های بیرونی ترین الیه الکترونی آنها برابر است در یک ................... جای گرفته اند

پ( بیشترین عنصرهای جدول دوره ای را .................... تشکیل می دهند که بطور عمده در سمت 

 ................. و ................ جدول قرار دارند.

ت( خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دوره ای تکرار می شود که به .............................. عنصر ها 

 ف است.معرو

باشد در گروه ..................... و دوره ................... L=1الکترون با عدد کوانتومی  3ث( اتم عنصری که دارای 

 جدول دوره ای قرار دارد.

دانش  52/5

درک و 

 کاربرد

 با خط زدن واژه ی نادرست ، عبارت ها را  کامل کنید. 5

 یکدیگر سبب تغییر و )گاهی ـ همواره ( بهبود خواص می شود .الف( گرما دادن به مواد و افزودن به 

ب( خواص فیزیکی شبه فلزی بیشتر به ) فلزها ـ نافلزها ( شبیه بوده در حالی که رفتار شیمیایی آنها 

 همانند ) فلز ها ـ نا فلزها ( است.

ای با عدد اتمی پ( شارل ژانت شیمی دان فرانسوی الگویی ارایه کرد که براساس آن می توان عنصره

 ( را نیز طبقه بندی کرد.191-111بزرگ تر از )

ت( هرچه اتم فلزی در شرایط معین آسان تر الکترون از دست بدهد خصلت فلزی و فعالیت شیمیایی 

 بیشتر ( دارد.–)کمتر 

 –دانش  52/1

درک و 

 فهم

 برای هر مورد دلیل کافی بنویسید. 3

 کره زمین به دست می آیند.آ( همه ی مواد طبیعی و مصنوعی از 

 شود.ب( ساالنه حجم انبوهی از منابع شیمیایی بهرداری می

 دانش 2/1



 

 با توجه به عناصر دوره سوم جدول تناوب به سواالت خواسته شده پاسخ دهید. 4

Ar Cl S P Si Al Mg Na 

 آ( خصلت فلزی کدام عنصر بیشتر است؟چرا؟

 تبدیل شدن به آنیون دارد؟چرا؟ب( کدام عنصر تمایل بیشتری برای 

 پ(کدام یک شبه فلز است؟

 تشکیل دهند.    ت(کدام عنصرها می توانند ترکیب یونی با فرمول عمومی 

درک و  52/5

 –فهم 

تجزیه و 

تحلیل 

 کاربرد

2 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول زیر را کامل کنید.

خواص فیزیکی با 

 شیمیایی
Ge Sn Cl 

 ندارد ....................... ....................... رسانایی الکتریکی

 ....................... دارد ....................... سطح صیقلی

تمایل به دادن ، 

گرفتن یا اشتراک 

 الکترون

....................... ....................... ....................... 

 

دانش به  52/1

 کاربرد

 کاربرد فلز ها مبتنی بر  ویژگی آنها می باشد با توجه به شکل هر کاربرد کدام ویژگی فلز را نشان می دهد؟ 6

   

 الف(                         ب(                                 پ(                                

 –دانش  52/1

درک و 

 فهم

 دو چرخه را نشان می دهد.شکل زیر فرایند کلی تولید  5

 

 دانش 52/1



 

 آ( منبع اصلی تولید قطعات دو چرخه از کدام منبع زمینی است؟

 ب( پس از گذشت چندین سال چه اتفاقی برای قطعه های دو چرخه می افتد؟

 پ( کدام بخش دوچرخه آالیندگی بیشتری برای محیط زیست خواهد داشت؟

 است؟ مشخص کرده و شکل درست آن ها را بنویسید. چند مورد از عبارت های  زیر نادرست 1

 آ( دانش شیمی به ما کمک می کند تا ساختار دقیق مواد را شناسایی کنیم.

 ب( سلسیم رسانایی الکتریکی باالیی دارد و در واکنش با دیگر اتم ها الکترون از دست می دهد.

روند ها گاهی مهم تر و موثر تر در پیشرفت علم پ( بر قراری ارتباط میان داده ها و اطالعات و یافتن الگو و 

 شیمی است.

 ( جزو عناصر گروه پانزدهم جدول دوره ای عناصر می باشد که در اثر ضربه خرد می شود.pbت( سرب)

 –دانش  2/1

 –درک 

تجزیه و 

 تحلیل

سواالت پاسخ  با توجه به نمودار زیر میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد را در جهان نشان میدهد به 9

 دهید:

 

 به تقریب چند میلیارد تن مواد معدنی در جهان استخراج و مصرف شده است؟ 5112آ( در سال 

 استخراج و مصرف سوخت های فسیلی حدودا چه درصدی را به خود اختصاص می دهد؟ 5112ب( در سال 

تجزیه و  1

 –تحلیل 

 کاربرد

 با هم مقایسه کنید.آ(عناصر زیر را از لحاظ ویژگی داده شده  11

  

 

 

 فعالیت شیمیایی )واکنش پذیری(                                         خاصیت  فلزی                         

ختم می شود این عنصر فلزاست یا نافلز؟ دوره و گروه آنرا در جدول  [  ]به     ب( آرایش الکترونی 

 –کاربرد  52/5

تجزیه و 

تحلیل 

 ترکیب

19 
K 

 پتاسیوم

10/39 

11 
Na  

 سدیم

99/22 

17 
Cl  

 کلر 

45/35 

15 
P 

 فسفر 

97/30 



 

 دوره ای عناصر معین کنید . فرمول اکسید آنرا بنویسید.

11 

 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

رفتار عنصرها و مواد، برای یافتن ی ی هدفدار، منظم و هوشمندانهتوان مطالعهالف( علم شیمی را می

 ................... و .................. رفتار فیزیکی و شیمیایی آنها دانست.

اند. عناصری که شمار  ................................. ب( عنصرها در جدول تناوبی بر اساس .................. چیده شده

 اند.ناوبی جای گرفتهآنها برابر است در یک گروه جدول ت

 دانش 1

 عبارت درست داخل پرانتز را انتخاب کنید. 15

-دهند که به طور عمده در سمت )چپنافلزات( تشکیل می-ای را )فلزاتالف( بیشتر عناصر جدول دوره

 راست( و مرکز جدول قرار دارند.

پذیرترین( آنها واکنش-یدارترینگرفتن( الکترون دارند. )پا-نافلزات( تمایل به )از دست دادن-ب( )فلزات

 ای قرار دارند.در سمت راست و باالی جدول دوره

 دانش 1252

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 13

 .یابد می کاهش راست به چپ از دوره یک در نیز مانند خصلت نافلزی فلزی خصلت الف(

 .است فناوری توسعۀ دار پرچم مادۀجدید یک خواص درک و ب( کشف

 دانش 1

 ی درست را انتخاب کنید.در سؤاالت زیر گزینه 14

a) اند؟در کدام گزینه، عناصر داده شده به ترتیب افزایش شعاع اتمی مرتب شده 

 Be>Ca ( د     Be>Mg >Ca>Sr ج(       Sr> Ca >Mg>Beب(       Mg>Be>Ca>Srالف( 

>Mg>Sr 

bپذیری را دارد؟( کدام عنصر جدول تناوبی کمترین واکنش 

 Heد(                    Ptج(                Auب(                 Krالف( 

درک  1

 وفهم



 

 ها پاسخ دهید:با توجه به تصویر به پرسش 12

الف(منبع اصلی تولید قطعات دوچرخه از کدام 

 منبع زمینی است؟

ب(پس از گذشت زمان چه اتفاقی برای قطعات 

 دوچرخه می افتد؟

 ج(کدام بخش دوچرخه آالیندگی بیشتری برای  محیط زیست خواهد داشت؟چرا؟

1  

درک 

 وفهم

16  

با توجه به نمودار تولید و مصرف نسبی 

 برخی مواد پاسخ دهید:

مصرف سوخت های  5112الف( در سال 

فسیلی چه درصدی را به خود اختصاص داده 

 است؟

 ب( روند مصرف کدام شیب بیشتری دارد؟

 تجزیه 1

 وتحلیل

15 
 های مربوطه پاسخ دهید.الکترونی عناصر زیر به پرسش با توجه به آرایش

24Cr       11Na      20Ca        8O        35Br      13Al         10Ne       9F       30Zn       15P 

 شوند؟ چرا؟ها تمایل دارند ضمن شرکت در تشکیل ترکیبات یونی، به کاتیون تبدیل آ( کدام اتم

 ها تمایل دارند ضمن شرکت در تشکیل ترکیبات یونی، به آنیون تبدیل شوند؟ چرا؟ب( کدام اتم

 های شیمیایی ندارند؟ چرا؟ها در شرایط معمولی تمایلی به شرکت در واکنشج( کدام اتم

 دانش 5252

 که در زیر آمده است به پرسش ها پاسخ دهید: 14با توجه به عناصر گروه 11

 الف( فلز، نافلز و شبه فلز را مشخص کنید.

 ب( کدام یک تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون دارد؟

 پ( کدام عنصر)ها( خواص شیمیایی مشابه نافلزات و خواص فیزیکی شبیه فلزات دارند؟

درک  5

 وفهم



 

19 

 

 

 

 

 

 ها پاسخ دهید.با توجه به جدول زیر به پرسش

 یک دوره هستند؟ الف(کدام دو عنصر متعلق به

ب(کدام 

عنصر فلز 

واسطه 

 است؟

 

D C2 B3 A2 نماد یون 

 Ne s p2 6
10 3 3  He s p2 6

2 2 2  Ne s p2 6
10 3 3  He s p2 6

2 2 آرایش  2

 الکترونی

 ترکیب 1

در شکل زیر چند عنصر با شعاع اتمی متفاوت نشان داده شده است با توجه به آن به پرسش های مطرح  51

 شده پاسخ دهید.

شدت  الف(اگر این عناصر در یک دوره جای داشته باشند  و همگی بتوانند رسانای جریان برق باشند،

 بیشتر است؟ چرا؟فعالیت کدام عنصر 

ب(کدا

م یک 

می 

تواند 

شبه 

فلز 

 باشد؟

 

 

 

تجزیه  1

 وتحلیل

51 

 

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کرده و شکل صحیح عبارات نادرست را بنویسید :

ها همانند خصلت فیزیکی شبه فلزها بیشتر به نافلز ها شبیه است درحالی که رفتار شیمیایی آن -الف

 فلزهاست.

درک  1

 وفهم



 

 یابد.خصلت فلزی در یک دوره از چپ به راست کاهش ودر یک گروه از باال به پایین افزایش می –ب 

 ای شامل فلز ، نافلز و شبه فلز است .جدول دوره 14گروه  -ج

ها برابر است در های بیرونی ترین الیه الکترونی اتم آنای عنصرهایی که شمار الکتروندر جدول دوره –د 

 اند. گرفته یک دوره قرار

هری 55

ک از 

شکل 

ها  

نشان 

دهند

ه 

 ها است ؟کدام ویژگی فلز

                              1                                         2                                                  3           

درک و  52/1

 فهم

53 

 

 اند؟ پاسخ خود را توضیح دهید .های زیر درستعبارت به نظر شما

 عنصرهایی که بیش از سه الکترون ظرفیت دارند رسانای جریان برق نیستند.  -الف 

 تمام عنصرهایی که حالت فیزیکی گاز یا مایع دارند نافلزند. –ب 

 قرار دارند. pی ای در دستهنافلزهای جدول دورههمه  –ج 

2/1 

 

 

 

تجزیه و 

 لیلتح



 

شده را  54 با توجه به شکل ویژگی عنصرهای خواسته 

 روی شکل بنویسید :

 

 

 دانش 5

52 

 

 

 

 

 

 

 جدول زیر را کامل کنید :

 C Si Na Cl خواص فیزیکی یا شیمیایی

 ندارد دارد   رسانایی الکتریکی

  دارد دارد ندارد رسانایی گرمایی

 ندارد دارد دارد ندارد سطح صیقلی

 ندارد   ندارد چکش خواری

تمایل به دادن ، گرفتن یا به 

 اشتراک گذاشتن الکترون

به  

اشتراک 

 گذاشتن

  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درک و 

 فهم

تجزیه و  2/1 ای امروزی را بنویسید.ژانت و جدول دوره های جدول پیشنهادی شارلچند مورد از تفاوت 56

 تحلیل

درک و  1در هر مورد با استفاده از آرایش الکترونی داده شده مشخص کنید که عنصر مربوطه فلز است یا نافلز یا  55



 

 شبه فلز؟ 

   2S22p6[He]-الف  

    3S2 [Ne] –ب 

 3d54S2 [Ar] -ج

  3S2 3p2 [Ne] –د 

 فهم

51 

 

 

 

 

 

 

 

با 

توجه 

به 

شکل 

زیر 

جواب 

دهید 

. 

 

 چرا فراوری مواد استخراج شده از کره زمین ، می تواند بر محیط زیست آثار نامطلوب بگذارد ؟ –الف 

 ی همه مواد طبیعی و مصنوعی از کره زمین به دست می آیند درست است ؟ توضیح دهید.آیا جمله –ب 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درک و 

 فهم

 به موارد زیر پاسخ دهید : 59

ای از عنصرها ارائه ندی تازهبباعث می شود طبقه  111چرا شناسایی عنصرها با عدد اتمی بیشتر از  -الف

 ؟شود

-ای قرار میه از جدول دورهدر صورت کشف شدن ، در کدام دست 151و 151، 119هریک از عناصر  –ب 

 گیرند؟

درک و  52/1

 فهم 

 با توجه به جدول داده شده پاسخ دهید . 31

گروه               1 13 14 11

 کاربرد 1

 

 



 

 دوره

 D C  5 

 E  A 3 

G    4 

 F  B 2 

 خصلت فلزی کدام عنصر از بقیه بیشتر است ؟ –الف 

 کدام عنصر ) ها( شبه فلزند؟ –ب 

 خصلت نافلزی کدام عنصر از بقیه بیشتر است ؟ –ج 

 

 

 با ذکر دلیل مشخص را ها آن بودن نادرست و درست و دهید قرار بررسی مورد دقت با را زیر های جمله  31

 :کنید

 .شود می خواص بهبود سبب یکدیگر به آنها افزودن و مواد به دادن الف(گرما

 ب( همه مواد طبیعی و مصنوعی از کره زمین به دست می آیند.

5/1 

25/1 

 دانشی

 عبارت های زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده، کامل کنید.هر یک از  35

  گسترش    الف(با
فناوری

دانش تجربی
 میان رابطه به ها دان شیمی ، 

خواص مواد

مواد مناسب
 بردند. آنها پی سازندۀ عنصرهای با     

دسترسی به       میزان به فناوری ب(گسترش
 مواد مناسب

مواد مصنوعی 
 است. وابسته    

پ(در شکل زیر به جای 

A  می توان مفهوم

 فراوری

 چرخه مواد
 را نوشت. 

 

 

 

5/1 

 

25/1 

 

25/1 

 دانشی



 

 

 با توجه به نمودار: 33

 الف( منابع زمین چند دسته اند؟ آن هارا نام ببرید .

منابع به طور تقریبی چند میلیارد تن از هر کدام از این  2111ب( در سال 

 استخراج و مصرف شده اند؟

میزان بهره برداری از منابع بیشتر است پس "پ(آیا این نمودار می تواند نشان دهنده ی این باشد که چون 

 می شوند؟"کشورها توسعه یافته تر 

55/1 

55/1 

 

55/1 

 دانشی

شکل زیر نمایی از چرخه مواد را نشان  34

می دهد.با توجه به آن به پرسش ها 

 پاسخ دهید.

 

 

 

 

 

 

الف(به جای حروف 

A،B،CوD  کدام یک

از عبارت های داخل 

 کادر را انتخاب می کنید؟

 

 ب( آیا این شکل می تواند بیانگر قانون پایستگی جرم باشد ؟ چرا؟

 پ(نقش دانش شیمی را با توجه به این شکل توضیح دهید.

 بازگشت مواد به زمین تولید وسایل مورد نیاز فراوری تولید پسماند

1 

 

 

 

 

 

55/1 

 

55/1 

درک و 

 فهم



 

ختم می شود با کدام اتم  S1 3الکترونی آن بهشمارالکترون های بیرونی ترین الیه الکترونی اتمی که آرایش  32

 زیر برابر است؟با نوشتن دلیل مشخص کنید.

Be4  ،Rb35   

 کاربرد 1

جدول دوره ای بوده ودرساختن قوطی کنسرو استفاده شده و ماده تشکیل دهنده ی  14عنصری در گروه  36

 لحیم است.

 وجود دارد؟ l=2الف(چند الکترون در این عنصر با عدد کوانتومی 

 مقایسه کنید. )ذکر دلیل(Si14ب( رسانایی الکتریکی این عنصر را با  

25/1 

 

5/1 

 دانشی

 کاربرد

درک و 

 فهم

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 14در رابطه با عناصر گروه  35

 الف( نماد آخرین زیر الیه ی پنجمین عنصر این گروه را بنویسید.

 گرمایی باالیی دارد؟ ب( کدام عنصر از این گروه رسانایی

 پ( خاصیت نافلزی در کدام یک بیشتر است؟

 ت(کدام عنصر جامدی شکل پذیر بوده و ترکیب یونی تشکیل می دهد؟

25/1 

25/1 

25/1 

25/1 

 دانشی  

درک و 

 فهم

 مقایسه کنید. )با ذکر دلیل( 31

          Si14، Sn51ب(تمایل به اشتراک گذاشتن الکترون             Na11، Al13الف(خصلت فلزی 

 Rb35    ، K 11ت( واکنش با آب                        P 15،  Mg 12 پ( شکنندگی

تجزیه  2

 تحلیل

 در رابطه با عناصر دوره سوم جدول دوره ای به سواالت زیر پاسخ دهید. 39

 تعلق داشته و رسانایی گرمایی و الکتریکی باالیی دارد؟ Pالف( کدام عنصر به دسته 

 ب( جامدی زردرنگ بوده و در اثر ضربه می شکند؟

 می باشد؟ 3P6پ(نماد آخرین زیر الیه ی آن 

 می باشد؟ l=0ت( آخرین تک الکترون آن دارای عدد کوانتومی 

 

25/1 

25/1 

25/1 

25/1 

 دانشی

 دانشی

 کاربرد

 کاربرد

درک و  55/1 ها را نشان می دهد؟هر یک از تصاویر داده شده کدام ویژگی فلز  41



 

 

 

 

 

 

 

 فهم

 11تا  1صفحه:   شرقی استان : آذربایجان

41 

 

 

 

 هر یک از جمله های زیر را با عبارت های مناسب کامل کنید.

 الف( گسترش فناوری به ....................................................... وابسته است.

 بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام ......................... ساخته می شوند.ب( پیشرفت صنعت الکترونیک 

 پ( می توان دلیل پیدایش تجارت جهانی را ....................................... منابع دانست.

 ی یابد.جدول تناوبی عناصر، با افزایش عدد اتمی خصلت نافلزی ................... م 11ت( در گروه 

 دانش 1

 با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز، عبارت های زیر را کامل کنید. 42

 آیند. می دست به زمین کره مصنوعی ( از و طبیعی )طبیعی/  مواد الف( همه

 و نافلز فلز، شامل دسته سه به توان می ساختار( آنها / را بر اساس ) رفتار ای دوره جدول ب( عنصرهای

 داد. جای فلز شبه

 / و ) همیشه تغییر سبب یکدیگر به ها آن افزودن و مواد به دادن گرما که دریافتند ها دان پ( شیمی

 شود. خواص می گاهی ( بهبودی

ت( هرچه میزان بهره برداری از منابع یک کشور ) زیادتر/ کم تر( باشد، آن کشور توسعه یافته تر خواهد 

 بود.

درخشان( است که در واکنش با دیگر اتم ها الکترون) می دهد/ به ث( کربن عنصری با سطح )تیره/ 

 اشتراک می گذارد(.

 دانش 5/1



 

 های زیر را تعیین کرده، در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید.درستی و نادرستی عبارت 43

 الف( همه خواص فیزیکی شبه فلزها شبیه فلزها است.

 دهند.سایر عناصر، معموالً الکترون از دست می فلز در واکنش باب( عنصرهای شبه

 یابد.پ( در یک گروه از باال به پایین  و در یک دوره از راست به چپ ، خصلت فلزی افزایش می

 شود.ها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص میت( گرما دادن به مواد و افزودن آن

5/1  

درک و 

 فهم

درک و 

 فهم

 دانش

 دانش

دو  Bمربوط است؟ ) در ستون  Bبه کدام مورد موجود در ستون  Aهریک از عبارت های موجود در ستون  44

 مورد اضافی  است(

 

A B 

 Al  (1 الف( یکی از مواد اولیه تهیه ظروف شیشه ای است. 

ب( عنصری است با سطح درخشان که رسانایی الکتریکی کمی دارد و شکننده 

 است.

 2آرگون  )

است با سطح درخشان که رسانایی الکتریکی باالیی دارد و ضربه پذیر  پ( عنصری

 است.

 3خاک چینی  )

ت( عنصری است که سطح تیره ای داشته و در واکنش با دیگر اتم ها الکترون می 

 گیرد یا به اشتراک می گذارد.

Si  (4 

 S  (5 

 1شن و ماسه  ) 

 

درک و  1

 فهم



 

 جدول زیر را کامل کنید. 45

 

خواص فیزیکی یا 

 شیمیایی

 نماد شیمیایی

C Na Si P 

     سطح صیقلی

     چکش خواری

     رسانایی الکتریکی

تمایل به از دست دادن 

 الکترون

    

 

درک و  3

 فهم

41 

 

 

 دهد با توجه به آن به سواالت زیر پاسخ دهید.جدول زیر قسمتی از جدول تناوبی را نشان می

 

   

      
 

 A 

  B   C   

    E              

G                  

    F D             

                  

 با ذکر علت مقایسه کنید. Dرا با  Aالف( خصلت فلزی عنصر 

 بیشتر است؟ توضیح دهید. Bو  Dب( رسانایی الکتریکی کدام یک از عنصرهای 

تجزیه و  2

 تحلیل



 

 بیشتری دارد؟ چرا؟خواری خاصیت چکش Cو  Eج( کدام یک از عنصرهای 

 الکترون به اشتراک می گذارد؟  چرا؟  Bو  Fچ( کدام یک از عناصر 

برای شناسایی مواد  دو روشدو ظرف بدون بر چسب یکی حاوی سیلیسیم و دیگری حاوی قلع می باشد.  45

 .درون این دو ظرف پیشنهاد کرده، توضیح دهید

 ارزشیابی 1

IBrClFدر کدام نمودار زیر خصلت نافلزی عناصر  44 5335179 به درستی نمایش داده شده  ,,,

 است؟ علت را توضیح دهید.

 

 

 

 

تجزیه و  55/1

 تحلیل

 در هر مورد گزینه صحیح را انتخاب کنید. 41

 کدام ویژگی زیر را ندارد ؟ X30الف( عنصر 

( در واکنش با دیگر اتم ها الکترون از دست می 2 ( رسانایی گرمایی و الکتریکی باالیی دارد. 1

 دهد.

( دراثرضربه، تغییرشکل می دهد ولی خرد نمی 3

 شود.

( شدت فعالیت شیمیایی آن ازعنصری با 4

 ، بیشتراست.21عدداتمی

 ( ، صحیح است؟Pb) سرب عنصر مورد از خواص زیر در مورد ب( چند

 شود. می خرد ضربه اثر در و است شکننده -1

 گذارد. می اشتراک به الکترون ها اتم دیگر با واکنش در -2

 از دست می دهد. الکترون ها اتم دیگر با واکنش بوده، در درخشان آن سطح -3

 نیست. گرما رسانای و است تیره آن سطح -4

تجزیه و  1

 تحلیل



 

 است. الکتریسیته و گرما خوب رسانای -5

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

به  Xپ( آرایش الکترونی عنصر 
14s  ختم می شود. عدد اتمی عنصری که  نمی تواند ویژگی های این

 عنصر را داشته باشد، کدام است؟

1 )21 2 )11 3 )21 4 )11 

 نیستند؟ فلزها فیزیکی رفتارهای جزو مورد از موارد زیر، ت( چند

 شدن ورقه قابلیت کدر بودن، گرفتن الکترون ، گرمایی، داشتن رسانایی بودن، جالپذیری، شکننده

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 
با توجه به نمودار ستونی زیرکه برآورد میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد را در  جهان نشان می دهد،  51

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

  الف( باگذشت زمان ذخایر زمین رو به افزایش است.

 زمین مربوط به سوختهای فسیلی است.ب( بیشترین مصرف ذخایر 

 پ( زمین منبع عظیمی ازهدایای ارزشمند و ضروری برای زندگی دارد.

 ت( تقاضای جهانی برای استفاده از ذخایر فلزی روندی ثابت دارد.

 ث( با پیشرفت صنعت، تقاضای جهانی برای استفاده از هدایای زمینی

 افزایش می یابد. 

 

 

 

 

 

 کاربرد 25/1

 



 

  11تا  11صفحه:  استان : اصفهان

 عبارت های زیرراکامل کنید 21

 تشکیل رسوب و خروج گاز نشانه هایی از ......................................... هستند. آ (تولید نور ،

 ب(........................... نخستین فلز واسطه درجدول دوره ای است که درتلویزیون رنگی وجوددارد.

 ......... در تولید چراغ های جلوی خودروها استفاده می شود..........( از ...........پ

 ت(باعبور نورسفیدازیاقوت طول موج های بلندتر آن یعنی رنگ ............................ بازتاب می شود.

 دانش 1

 درهرمورد واژه درست داخل پرانتز راانتخاب کنید 25

 کم تر( باشد واکنش پذیری آن کم تراست. –آ ( هرچه شعاع اتمی فلز ) بیش تر 

 فلزی ( بیش تر می شود. –ب(درهردوره  از چپ به راست خصلت ) نافلزی 

 واکنش پذیری( افزایش می یابد. –پ(در هرگروه باافزایش عدداتمی  ) شعاع اتمی 

 برم ( دردمای  اتاق به آرامی با گاز هیدروژن واکنش می دهد. –ت() کلر 

 دانش 1

درستی یانادرستی عبارت های زیررا مشخص کنید و علت نادرستی یا شکل صحیح عبارت های نادرست را  23

 بنویسید.

 آ ( یکی ازروندهای تناوبی جدول دوره ای روند تغییرشعاع اتمی است.

 فزایش عدداتمی افزایش می یابد.ب(واکنش پذیری هالوژن ها باا

 بیش تراست.   15Pاز     16Sپ(خصلت نافلزی 

 ت(کاتیون هیچ یک ازعناصرواسطه به آرایش گازنجیب نمی رسد.

درک و  2/1

 فهم

 درهرمورد علت رابیان کنید. 24

 است. 17Clتراز شعاع اتمی   بیش  12Mgشعاع اتمی    آ (

 است. 19Kکم تراز    11Naب(خصلت فلزی   

درک  5

 وفهم

 کاربرد



 

 پ(واکنش پذیری  فلوئور بیش تراز کلراست.

 جفت ذرات زیرراازنظرویژگی مشخص شده درپرانتز مقایسه کنید. 22

 ) شعاع اتمی(   33Asو   15Pآ( 

 ) واکنش پذیری(   12Mgو    20Caب(

 ) خصلت نافلزی(   15Pو      7Nپ(

درک و  5

فهم و 

 کاربرد

اتمی عناصر  اعدادزیر شعاع 26

 موجوددرجدول مقابل است

  این اعداد را درجای مناسب قراردهید

110 – 85 – 135 – 114        

 

 

5B 31Ga 35Br 16S 

 

 عنصر

    

 

 pmشعاع اتمی

تجزیه  1

تحلیل و 

 کاربرد

 از جدول دوره ای به صورت زیربا آب واکنش می دهند :   Cو       Bو      Aسه فلز هم دوره و متوالی    25

 با بخارآب داغ واکنش می دهند  Cبا آب گرم و فلز    Bبا آب سرد  فلز   Aفلز 

 آ( واکنش پذیری این سه فلزرا باهم مقایسه کنید.

 ب( کدام فلز شعاع اتمی کوچک تری دارد؟ برای انتخاب خود دلیل بیاورید.

 مقایسه کنید.    Cقرارگرفته است  را با فلز   Bکه  درخانه زیرین    Dذیری فلز  پ( با ذکرعلت واکنش پ

تجزیه  52/1

 تحلیل و

 قضاوت

 بااستفاده ازجدول دوره ای عناصر نماد شیمیایی عناصرزیررا بنویسید. 21

 آ( عنصری ازتناوب سوم که  بیش ترین شعاع اتمی رادارد

 پذیری آن از کلسیم کم تر است .ب( عنصری از گروه دوم که  واکنش 

 که  بیش ترین خصلت نافلزی رادارد. 15پ(عنصری ازگروه 

 کاربرد 1



 

 پ( عنصری از عناصر واسطه تناوب چهارم که یون سه بارمثبت آن به آرایش گازنجیب  می رسد.

 . سوم جدول دوره ای رانشان می دهد تغییرات شعاع اتمی عناصر تناوب زیر نمودار 29

 

 

 

 

 چرا؟ آ ( دریک دوره شعاع اتمی چگونه تغییر می کند؟

 ب( چه رابطه ای بین شعاع اتمی و خصلت فلزی وجود دارد؟ 

 پ( فعال ترین نافلز این دوره کدام است؟ چرا؟

درک و  5

 فهم

تجزیه و 

 تحلیل

3dبه    X2O3آرایش الکترونی کاتیون  موجوددر  61
ختم می شود آرایش الکترونی فشرده این کاتیون و    7

Xکاتیون
 را بنویسید.  +

تجزیه و  1

تحلیل و 

 کاربرد

 درست است؟چرا؟ X 25گویی در مورد عنصر کدام پیش 11

X هم دوره است.                      ب( با تشکیل یون  Ar11آ( با 
5به آرایش   +2

d3 .می رسد 

 کاربرد 5/1

عبارت از ستون )الف( عنصر مناسب را از ستون )ب( یافته، شماره آن را در مقابل عبارت مربوط در برای هر  12

 ستون )الف( بنویسید. )یک مورد در ستون )ب( اضافی است.(

 )ب( )الف(

0آ( نافلزی که حتی در دمای 
C211-  .به سرعت واکنش می دهد

(----) 

 (----شود. )ب(در اثر ضربه خرد می

 (----خوبی برای گرما و الکتریسیته است. ) پ( رسانای

1- 

 سیلیسیم

 فلوئور -2

 آلومینیم -3

1 

 

 

 

 

 

 دانش



 

 (----ت( سطح آن کدر است. )

 

 برم -4

 گوگرد  -5

 
 در جمالت زیر با انتخاب کلمه مناسب، جمله های صحیح بدست آورید. 13

 ( بیان می کنند. (pm)پیکومتر  – (nm)ها را برحسب یکای ) نانومتر معموال شعاع اتم -آ

نافلزی( افزایش یافته و  –در دوره دوم از جدول دوره ای عنصرها از چپ به راست خصلت )فلزی  -ب

 نافلزی( کاهش می یابد. –خصلت )فلزی 

گوگرد( نافلزی با سطح کدر است که در واکنش با اتمهای دیگر الکترون به اشتراک می گذارد  –)کربن  -پ

 د.یا می گیر

 دانش 1

مشخص کنید کدامیک  با ذکر دلیلبا اکسیژن ترکیب شود و اکسید اسیدی را بوجود آورد؛     Xاگر عنصر  14

 های زیر درباره آن درست و کدام نادرست می باشد؟از عبارت

 الکترون دارد. 14آ( نافلزی است که اتم آن در مجموع 

 تر است.کم 3ب(تعداد الکترونهای الیه ظرفیت اتم آن از 

 الکترون دارد. 3پ( نافلزی است که آخرین الیه الکترونی اتم آن 

تجزیه  5/1

 تحلیل

 های زیر درست است؟ چرا؟کدام ترتیب زیر درباره مقایسه شعاع اتم 15

1) Ba26 >    Sr 31 >    Ca51 >     Mg15                       5    )Cl15 >    S 16 >    Al13 >     Na11          

درک و  55/1

 فهم

11 

 

 

یکی از فلزهای واسطه است که در تهیه آلیاژهای دیرگداز و مقاوم در برابر فرسایش، برخی ( Co55)کبالت 

 از انواع فوالد، آهنربا و... کاربرد دارد.

 ای عنصرها مشخص کنید.آ( آرایش الکترونی این اتم را نوشته و گروه و دوره آن را در جدول دوره

 + را بنویسید.3+ و 2ب(آرایش الکترونی کاتیونهای آن با بار  

Feپ( کدامیک از این یونها دارای آرایش الکترونی یکسان با 
2+

 است؟  21

 

55/1 

5/1 

25/1 

 

 کاربرد

تنها یک یون پایدار تولید می کند. با مشخص کردن بار الکتریکی این یون، علت پایداری ( Sc51)اسکاندیم  15

 بیان کنید.آن را 

55/1 

 

کاربرد و 

درک 



 

 وفهم

14 

 

 

  با توجه به داده های جدول زیر:

 است؟ dآ( کدام عنصر از دسته 

 دوره هستند؟ب( کدام عناصر با یکدیگر هم

 پ( کدام عنصرها فلز و کدام نافلز هستند؟

 را با یکدیگر مقایسه کنید. Dو  Aث( واکنش پذیری اتمهای 

 کوچکترین شعاع اتمی را دارد؟ Dو   C و  B و Aج( کدامیک از عناصر 

 .را مقایسه کنید C و Bچ( شعاع اتمی 

یون
 A

2-
 B

2+
 C

3+
 D

 -
 

1 زیرالیه آخر
p3 1

p2 1
p3 1

p2 

 

25/1 

5/1 

1 

5/1 

25/1 

5/1 

 کاربرد

+2 آرایش الکترونی یون  11
M  1به

d3 .ختم می شود 

آ(  اگر این یون بتواند یک الکترون دیگر از دست دهد؛ آرایش الکترونی حاصل را نوشته و مشخص کنید 

 آیا به آرایش گاز نجیب می رسد؟ 

 به کدام گروه، دوره و دسته تعلق دارد؟ Mب( عنصر 

 را بنویسید.  Mپ( عدد اتمی عنصر 

 

5/1 

55/1 

25/1 

 کاربرد

 مقایسه کنید و در هر مورد توضیح دهید. نظر موارد زیر( را از Mg15و     Sc51و     K19عناصر ) 51

 آ( شعاع اتمی                       ب(خصلت فلزی                        پ( تعداد الکترون الیه ظرفیت

تجزیه  3

 تحلیل

 جدول زیر را کامل کنید. 51

آرایش  نماد

 الکترونی

نماد بیرونی ترین 

 زیرالیه

تعدادالکترون 

 الیه ظرفیت

ویژگی  دسته عناصر

 شیمیایی

F9 5
p2 2

S2[He] 5
p2 ------- p نافلز 

Mn52 ------- ------- ------- ------- ------- 

Si14 2
p3 2

S3[Ne] ------- 4 ------- ------- 

5/2 

 

 

 

درک و 

فهم و 

 کاربرد

 

 



 

Li3 ------- 1
S2 1 S فلز 

 
Xیون  52

 کدامیک از عناصر زیر است؟ چرا؟ Xالکترون است.    14دارای  +3

Sc51            Ar11 

 کاربرد 55/1

  با توجه به جدول زیر: 53

 ؟ چرا؟ Eبیشتر است یا  Dآ( خصلت نافلزی 

ترین ترین و کمب( از بین عناصر داده شده در این جدول، کدام عنصرها بیش

 شعاع اتمی را دارند؟

 مقایسه کنید. ذکر دلیلرا با   E و   Cپ( شعاع اتمی 

 گروه 15 11 15

   

 دوره

B A  5 

E D C 3 

G  F 4 

 

5/1 

5/1 

55/1 

تجزیه و 

 تحلیل

Aآرایش الکترونی یون  54
Bو   +3

1به    -2
p3 .ختم می شود 

 را مشخص کنید.  Bو A آ( دوره و دسته عنصرهای 

 چقدر است؟ Bب( عدد اتمی عنصر 

2به    Cپ( اگر آرایش الکترونی عنصر 
S4  ختم شود؛ واکنش پذیری و شعاع اتمی دو عنصر A  و C  را

 مقایسه کنید.

 

1 

25/1 

55/1 

 کاربرد

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 55

 آ( در یک تناوب از جدول تناوبی با افزایش عدد اتمی خصلت نافلزی افزایش می یابد.

 جدول تناوبی با گرفتن دو الکترون به یون هالید تبدیل می شوند. 15نافلزات گروه ب( 

 درجه ی سانتی گراد به سرعت با گاز هیدروژن واکنش می دهد. 211پ( ید در دمای 

 ت( همه ی فلزات سطحی براق دارند و بسیار سخت می باشند.

 قبل از خود می رسند.ث( اغلب فلزات واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب 

 ج( نخستین سری از عناصر واسطه در تناوب چهارم قرار دارند.

 دانش 5/1



 

 کاربرد 5/1 عنصری به تناوب چهارم و گروه هشتم جدول تعلق دارد، آرایش کاتیون دو بارمثبت آن را بنویسید. 51

 دانش 5/1 عناصر کدام گروه می باشد؟ در هر دوره از جدول تناوبی، کم ترین و بیش ترین شعاع اتمی مربوط به 55

 ختم می شود،  3d5به  +X3آرایش الکترونی  54

 را به دست آورید. Xآ( عدداتمی عنصر 

 را بنویسید. Xب( شماره ی دوره و گروه 

 کاربرد 55/1

 پاسخ دهید. با توجه به جدول به سؤاالت 51

 آ( فعال ترین فلز کدام است؟

 ختم می شود؟ s2p5ب( آرایش الکترونی کدام عناصر به 

 پ( کدام عنصر کم ترین شعاع اتمی را دارد؟

 ت( کدام عنصر می تواند ترکیبات رنگی تولید کند؟

 کاربرد 25/1

 است به سؤاالت پاسخ دهید.با توجه به آرایش الکترونی یون های داده شده که مربوط به دو هالید  41

A-: [Ne] 3s23p6 

B- : [Ar] 3d10 4s2 4p6  

 کدام یک با سدیم سریع تر و شدید تر واکنش می دهد؟ چرا؟ Bو  Aآ( از دو هالوژن 

 را با ذکر دلیل با یکدیگر مقایسه کنید. Bو  Aب( شعاع اتمی 

درک و  25/1

 فهم

 ارزشیابی

41  

 

 کامل کنید.عبارات زیر را با کلمه مناسب 

در طبیعت به شکل ترکیب یونی همچون .................... و ..................... یافت می  dالف. اغلب فلزات دسته 

 شوند.

 ب. به تمایل یک اتم برای ترکیب با سایر اتم ها، ....................... می گوییم.

ن رنگی و برخی شیشه ها وجود دارد ................... ج. نخستین فلز واسطه که در وسایل خانه مانند تلویزیو

 است.

 دانش 1

 8 2 6 81 81 گروه

C B   A 

     

 F E  D 

     

I   H G 

 



 

 کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید. 42

تر( از دست        می دهد. چون در گروه سخت -ترسدیم نسبت به پتاسیم الکترون ظرفیت خود را )راحت

 بیشتر( است. -الیه های آن )کمتر    تر( قرار دارد و تعداد   پایین -نسبت به پتاسیم)باالتر

 دانش 1755

43 

 

 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید و  شکل صحیح عبارات نادرست را بنویسید.

 می تواند مربوط به یک کاتیون باشد. 3d104s24p6 [Ar]الف. آرایش الکترونی 

 ست دادن الکترون وابسته است. ب. رفتار فیزیکی فلز به میزان توانایی اتم آنها برای از د

درک و  1

 فهم

 آرایش الکترونی یونهای زیر را رسم کنید. 44

    30Zn2+                 34Se2- 

 کاربرد 1

 نام شیمیایی کدام ترکیب درست نوشته شده است؟ 45

 Mn2O3( اکسید IIIمنگنز)                   ZnO( اکسید IIروی)

تجزیه و  175

 تحلیل

 (فسفات کدام است؟IIIفرمول شیمیایی کروم) 41

Cr2(PO4)3           CrPO4 

 

تجزیه و  175

 تحلیل

 در هر یک از شکلهای زیر شعاع اتم را حساب کنید. 45

 

 کاربرد 1

تجزیه و  2 با توجه به جدول تناوبی داده شده به پرسشها پاسخ دهید. 44

 تحلیل



 

 

 بنویسید. dو  sو  pالف. به جای عالمت سؤال 

 کند؟ شعاع چه تغییری می کند؟( خصلت فلزی و نافلزی چه تغییری می2( و )1ب. در مسیر )

 ج. کدام دسته از عناصر همگی فلزند؟

 ترکیب 1 چرا از چپ به راست شعاع اتمی کاهش می یابد؟ 41

 پتاسیم با کلر کدام سریعتر واکنش می دهند؟چرا؟الف. در واکنش سدیم و  11

ب. در دو محفظه یکی از آرگون و دیگری از هوا پرشده قطعه فلز قلیایی در کدام بدون تغییر باقی می 

 ماند؟ چرا؟

 ارزشیابی 1725

 با کلمات یا واژه مناسب جمالت زیر را کامل کنید: 91

 ................................ است.آ( یکی از راه های افزایش شمار اتم ها 

ب( هرچه اتم فلزی در شرایط معین آسان تر الکترون از دست بدهد، ............................. بیشتری 

 و............................. آن بیشتر است.

 پ( به نظر می رسد تنها راه افزایش شمار عنصرها.......................... است

به صورت ................................... می باشد که شمار الکترون های      ( آرایش الکترونی فشرده ت

 ............     ظرفیتی آن برابر................ است و شعاع اتمی آن از شعاع اتمی 

 ....... می باشد، ................    می باشد و واکنش پذیری آن  از واکنش پذیری 

 ث(با افزایش تعداد پروتون ها نیروی جاذبه ای که هسته به الکترون ها وارد می کند ...................... می یابد

 ج( روند تناوبی در جدول دوره ای عناصر بر اساس کمیت وابسته به ................... آنها قابل توضیح است

 دانش 52/5

درک و 

 فهم

 کاربرد



 

 .دهند می دست از را خود های ..................  ،الکترون  کاتیون کیلتش هنگام به نیز dدستۀ  چ( فلزهای

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید: 95

 آ( توانایی به اشتراک گذاشتن الکترون را توانایی شبه فلزی گویند.

افزایش تعداد الکترون ها والیه های الکترونی اتم ها، شعاع ب( در یک دوره از چپ به راست ، به دلیل 

 اتمی کاهش می یابد.

 می باشد 2، اعداد کوانتومی اصلی و فرعی یکسان وبرابر  gپ( در جدول ژانت زیر الیه 

 یافت …و ها کربنات اکسیدها ، همچون یونی های ترکیب شکل به طبیعت در  dفلزهای دسته  همهت( 

 .شوند می

 به کاتیون تشکیل با واسطه فلزهای اغلب اتم که دهد می نشان ها بررسیث( 

 .یابند می دست نجیب گاز آرایش

 دست نجیب گاز به آرایش کاتیون تشکیل با واسطه فلزهای اغلب اتم که دهد می نشان ها ج( بررسی

 رسند می نجیب گاز آرایش پایدار اصلهمواره به  فلزهای از حاصل کاتیون که حالی یابند ، در نمی

درک و  3

 فهم

 واژه مناسب را انتخاب کنید: 93

دوره( در هر  –بر خالف( شعاع اتمی با افزایش شماره ) گروه  –آ( در جدول دوره ای خصلت فلزی ) همانند 

 گروه افزایش می یابد.

P 3ب( آرایش الکترونی زیر الیه عنصری است که شعاع اتمی بزرگتری دارد)
1 

– 3 S
1 ) 

 آنیون ( به آرایش گاز نجیب دست نمی یابند –واسطه( با تشکیل )کاتیون  –اتم اغلب فلزهای ) اصلی  پ(

P 4ت( عنصر) 
1 [Ar]3d

10
 4s

2  - [Ar]3d
1
  4s

 هشتایی پایدارتشکیل دهد  ( می تواند یونی   2

درک و  2/1

 فهم

 به سواالت زیر پاسخ دهید: 94

 بستگی دارد؟آ( رفتار شیمیایی فلزات به چه چیزی 

 ب( نشانه های یک تغییر شیمیایی چیست؟

درک و  4

 فهم

 کاربرد

تجزیه 



 

 پ( آرایش الکترونی فشرده ی یون های زیر را رسم کنید:

1 )    56        5 )    31            3 )     51              4 )AS
3-

 33 

Aآرایش الکترونی یون  ت( 
d 3  به +3

گروه جدول دوره ای ختم می شود اتم این عنصر به کدام دوره و 10

 تعلق دارد ؟

Aآرایش الکترونی یون  ث( 
P 3 به +3

 Al -39 13هم گروه است؟)ختم می شود ، این عنصر با کدام عنصر6

Y) 

 تحلیل

 کامل کنید )) با ذکر دلیل((: >، = ،  <هر یک از موارد زیر را بر اساس واژه داده شده، با عالمت  92

             آ(شعاع اتمی 

   ب(خصلت فلزی 
         

   

تجزیه  1

 تحلیل

 برای هر یک از موارد  زیر دلیل بنویسید: 96

 آ( در یک گروه با افزایش عدد اتمی ، شعاع اتمی افزایش می یابد.

 ب( در فلزها با افزایش شعاع اتمی ، خاصیت فلزی بیشتر می شود.

 پذیری کلر بیشتر از برم است.پ( واکنش 

درک و  2/1

 فهم

 با توجه به نمودار داده شده به سواالت پاسخ دهید: 95

 

 

 

 

 الف( با توجه به تصویرداده شده روند تناوبی مورد نظر را تفسیر کنید.

 گروه( استفاده کرد.)با ذکر دلیل( –ب( به جای عدد اتمی در نمودار می توان ازشماره ) دوره 

 می دهد؟    وکدام عنصر یون پایدار     پ( کدام عنصر یون پایدار 

تجزیه  5

 تحلیل



 

 ت( در شرایط یکسان کدام عنصر خصلت فلزی بیشتر و کدام نافلز واکنش پذیرتر است؟

 با توجه به جدول مقابل به سواالت زیر جواب دهید: 91

 آ(  شعاع اتمی کدام عنصر کوچکتر است؟

 بیشتر است؟ب( خصلت فلزی کدام عنصر 

 رابنویسید. Dپ( آرایش الکترونی اتم عنصر

 می گیرند در کدام ردیف جدول ژانت جای A , Bت(عناصر 

تجزیه  52/1

 تحلیل

 با توجه به تصویر روبه رو سواالت پاسخ دهید: 99

 با واسطه فلزهای اغلب اتم که دهد می نشان ها آ(بررسی

 .................. دست نجیب گاز به آرایش کاتیون تشکیل

 دست از را خود ................... های الکترون dدستۀ   ب( فلزهای

 .دهند می

 (    و    و     و      پ(آرایش الکترونی فشرده کاتیون های فوق را رسم کنید)اعداد اتمی: 

،  ............ زیر الیه از الکترون اشغال شده و مجموع الکترون های زیر الیه      ت( در آارایش الکترونی 

   این یون برابر................... می باشد.    dو S های 

d 3 [ت( آرایش الکترونی فشرده
5
 4S

1
 مربوط به اتم  عنصر کدا م یون است؟      ]  

درک و  52/5

 فهم 

 کاربرد

 با توجه به تصویر داده شده درستی و نادرستی هر یک از موارد زیر را با ذکر دلیلتعیین کنید: 111

 است r1 2الف( شعاع اتم سدیم برابر  

 شعاع اتمی برم است r2ب( 

  ج(  
 است Br2طول پیوند کوواالنسی مولکول    

 

 کاربرد 2/1

تجزیه  1 های آزمایشگاه در 121 یا 120 عنصر شمارۀ شناسایی و کشف دربارۀ هایی گزارش نیز شما شاید 111

  81گروه 81گروه

B A 2تناوب 

D C  3تناوب 

 



 

 : x 120باشید. با توجه به جدول ژانت، برای عنصر احتمالی  شنیده مدرن و تحقیقاتی

 آ( این عنصر در کدام دسته جای می گیرد؟

 ب( نمادآخرین زیر الیه این اتم چیست و چند الکترون می گیرد؟

 ..... است در این اتم برابر با...................  L = 0 پ( تعدادالکترون ها با عددکوانتومی

 درردیف ................... جای می گیرد. xت( عنصر 

 تحلیل

را کامل  115 جدول زیر 

سواالت  کنید وبه 

پاسخ  دهید:

 

 

 

 

 

 

آ( به نظر شما آیا جمله)) هرچه شعاع اتمی یک نافلز کمتر باشد آسان تر الکترون می گیرد (( درست 

 است؟

 ب( پیش بینی می کنید کدام فلز و کدام نافلز واکنش پذیر تر باشد؟ )با ذکر دلیل(

 پ( شعاع اتمی  موارد زیر را با یکدیگر) با ذکر دلیل ( مقایسه کنید: 

a )    
   و      

            : 

b )آ  )    
    و       

   : 

    ت( اتم عنصر  
  

   
در شرایط مناسب با      

ازدست دادن

گرفتن
الکترون به    

آنیون

کاتیون
تبدیل می شود که آرایشی همانند   

   
       

       
       

 نماد شیمیایی عنصر   

 [10 Ne] 3s
1 

آرایش الکترونی   

 فشرده

  3 S
2
 

3P
5 

 الیه ظرفیت 

تعدادالیه ها ی     4

 الکترون

 کاربرد 6



 

    آرایش الکترونی گاز نجیب 
  

    
 هم دوره خود دارد     

 با توجه به شکل زیر به سواالت پاسخ دهید: 113

 

 کنید رسم را   Sc 21 کاتیون فلز واسطه فشرده الکترونی آرایش آ( 

 ) ؟ ( )در شکل( نماد زیر الیه مناسب را بنویسید.ب( به جای عالمت سوال 

 پ( عناصر فوق به عناصر دسته .................... معروفند. والیه ظرفیت آنها ............................... است.

 برای آهن اتم شما نظر به دارد؟ وجود آهن های کاتیون ، کدام Fe2O3و    FeOطبیعی اکسید دو ت( در

 است؟ داده دست از را خود های الکترون کدام ها، کاتیون این تشکیل

 کاربرد 2/1

 درستی یا نادرستی هر یک را بررسی کنید.شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. 114

 آ(هالوژن ها با گرفتن یک الکترون، به یون هالید با آرایش الکترونی گاز نجیب دوره بعد از خود می رسند.

)ب( اتم استرانسیم      
)آسان تر از اتم منیزیم (      

 تبدیل می شود.    به کاتیون  ( 

پ(هیچ یک از فلزهای واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب دست نمی یابند، در حالی که کاتیون 

 حاصل از فلزهای اصلی همواره به آرایش گاز نجیب می رسند.

 هستند. 49تا  39اسطه دارای عدد اتمی ت(سری دوم از عنصرهای و

2/1 

52/1 

2/1 

2/1 

درک و 

 فهم

 ارزشیابی

تجزیه و 

 تحلیل

 

 ترکیب

 در هر مورد با خط زدن واژه نادرست، عبارت داده شده را کامل کنید. 112

    آ(اگر شعاع اتمی 
   باشد، در این صورت شعاع اتمی  pm116برابر با   

     برابر با     

     
 است. 

ب(فلز 
 آهن (  )

 طال(  )
 در طبیعت به شکل فلزی و عنصری خود نیز یافت می شود.  

 

52/1 

52/1 

52/1 

 

 ارزشیابی

 دانش

تجزیه 



 

   پ( نیروی جاذبۀ هسته بر الکترون ها در عنصر   
 

  
  از     

 ، کم تر است.  

  ، الکترون ها نخست از زیر الیه     dت( در هنگام تشکیل یون مثبت از فلزهای واسطه 

 
 خارج می شوند.  

52/1 

 

 وتحلیل

 ترکیب

116 

  با توجه به موارد داده شده ، جای هر یک از عنصرهارا در جدول تناوبی مشخص کنید.

 (Aآ(نافلزی با کم ترین شعاع اتمی در گروه چهاردهم. )

 (Bکه یون پایدار آن بزرگ ترین شعاع را در بین یون های پایدار این گروه دارد. ) ب( فلزقلیایی

 (Cپ(آخرین فلز واسطه در دوره تناوب هفتم. )

 (Dت( نافلزی با بزرگ ترین شعاع اتمی نسبت به بقیه نافلزها در دوره سوم. )

 (Eتا می رسد. ) 11ث(اولین عنصری که تعداد الکترون های الیۀ سوم آن به 

ج(این عنصر واسطه هم دوره سنگین ترین شبه فلز دوره چهارم است و یون پایدار آن به آرایش گاز نجیب 

 (Fمی رسد. )

 ترکیب 2/1

 یک قطعه فلز قلیایی در کدام یک از محفظه های شیشه ای زیر بدون تغییر می ماند؟ چرا؟ 115

  

درک و  2/1

 فهم

 هوا نئون



 

جدول زیر را  111

 کامل کنید.

        

 نماد فلز/ یون آرایش الکترونی فلز/ یون نماد آرایش الکترونی

..........      [     ]             

..........     .........      

[     ]         [     ]         

 کاربرد 1

)مربوط به واکنش فلزهای منیزیمبا توجه به شکل که  119 )، کلسیم (     )و استرانسیم(     از   (    

گروه دوم جدول دوره ای، با آب است. به پرسش های زیر پاسخ 

 دهید. 

 آ(شدت واکنش کدام فلز با آب بیشتر است؟ چرا؟ 

 

 ب( واکنش پذیری فلزهای منیزیم، کلسیم و استرانسیم را مقایسه کنید. 

                                            .......>.........>........... 

 ...........<...........<مقایسه کنید. ....... با بیان دلیلپ(شعاع اتمی فلزهای منیزیم، کلسیم و استرانسیم را 

 

2/1 

52/1 

 

1 

 

 ارزشیابی

 

 ارزشیابی

 

 ترکیب

برابر  Xبا توجه به اطالعات داده شده،  در شکل روبه رو مولکول دواتمی یک عنصر نشان داده شده است. 111

 چند پیکومتر است؟

                                                                

                         

 

 ارزشیابی 52/1

آرایش      یک فلز واسطه است که با سبک ترین فلز گروه چهاردهم دوره می باشد. اگر Aعنصر  111

 الکترونی گاز نجیب را داشته باشد، آرایش الکترونی اتم این فلز را بنویسید.

                 

 ترکیب 2/1

(( فرآورده ای تولید نکند، واکنش پذیری 5( به طور طبیعی انجام شوند و واکنش )3( و )1اگر واکنش های ) 115

رامقایسه کرده و علت انتخاب خود را توضیح دهید.              و     ،    ،    چهار عنصر 

 ارزشیابی 52/1

Mg Ca Sr 

130Pm 

240Pm X 



 

..........>...........> .........>........... 

 )                      

      واکنش نمی دهد         ( 

 )                     

  با توجه به داده های جدول نمودار تغییر شعاع اتمی بر حسب عدد اتمی عنصرهای داده شده را رسم کنید. 113

                                  عدداتمی عنصر

 99/1 15/1 16/1 11/1 11/1 31/1 24/1 شعاع اتمی )آنگستروم(

 با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی چه تغییری کرده است؟چرا؟ 

 ارزشیابی 2/1

 

تجزیه و 

 تحلیل

114 

 

 

 جاهای خالی را کامل کنید؟

 واکنش پذیری بیشتر فلز ......... می بریم.آ(از مقایسه واکنش فلزهای سدیم و پتاسیم با گاز کلر پی به  

 .ب(تعداد گروه های واسطه ............. است

 .اغلب تولید نور،آزاد سازی گرما،تشکیل رسوب و خروج گاز از نشانه های تغییر.......است ج(

 هرچه اتم فلزی در شرایط معین آسانتر الکترون ........،خصلت فلزی بیشتری دارد. ن(

 .یه های اصلی الکترونی دوره پنجم...........استح(تعداد ال

 پ( کاتیون فلزات اصلی اغلب به آرایش............... می رسند.

 .برابر .......... است Co27 تعداد الکترون های ظرفیتی ت(

 .تعداد الیه های الکترونی در دوره ها .......... و در گروه ها .......... می یابد ث(

 .و(عناصر.........نارسانا و عناصر.........نیمه رسانای برق هستند

 ط(جدول دوره ای عناصر برحسب افزایش ........................ مرتب شده است.

 ساده 3

 دانش

 با حذف عبارت نادرست ، جمله ها را به درستی کامل کنید 112

 افزایش( و در یک گروه از باال به پایین )کاهشآ(خصلت فلزی در یک دوره از چپ به راست ) کاهش/ 

 دانش 2/1



 

 .افزایش ( می یابد/

 .صفحات نمایشگر تلویزیون و کامپیوتر از )سیلیسیم/ ژرمانیوم( ساخته می شود ب(

 ج( نافلزات با ) گرفتن / از دست دادن( الکترون به یون ) منفی/ مثبت( تبدیل می شوند.

 تر/پایین تر(خاصیت نافلزی بیشتری دارد.جدول دوره ای عنصرهای )باال 15د(در گروه 

 آسان تر به کاتیون   تبدیل می شود  20Ca   /  12 Mgو( از اتم های گروه دوم  

116 

 

 

 .درستی یا نادرستی عبارت های زیر را در مورد عناصر زیر بررسی نمایید

Mn25         Ga 31              As 33 

 .است d و یک عنصر متعلق به دسته P آ(دو عنصر متعلق به دسته

 .یک نافلز و دو فلز هستند ب(

 .هر سه در یک دوره جدول قرار دارند پ(

 است. 4Sج( اخرین زیرالیه همه ا نها ، ا رایش الکترونی 

 کاربرد 2/1

 دهید؟ پاسخ شده مطرح I53 ید عنصر مورد در که زیر سواالت به 115

 چرا؟ است؟ چگونه Br35 به نسبت ن ا فلزی خصلت آ(میزان

 چرا؟ دارد؟ نام چه کند می برقرار جدول اول گروه عناصر با که پیوندی ب(نوع

 بنویسید؟ را عنصر این و کربن اتم شامل ترکیبی مولکول پ(فرمول

درک و  2/1

 فهم

دانش و  2/1 است؟در حدود صفر  11روند تغییر واکنش پذیری را توضیح دهید؟ و بگویید چرا واکنش پذیری گروه  111

 کاربرد

 با توجه به نمودار به پرسش های داده شده پاسخ دهید. 119

 آ(شعاع اتمی در یک دوره چه تغییری می کند؟ چرا؟ 

 ب(خصلت نافلزی با  تغییرات شعاع اتمی در یک دوره چه ارتباطی دارد؟ توضیح دهید؟

 ج(اختالف تغییرات شعاع بین کدام دو عنصر بیشتراست ؟چرا؟

تجزیه و  2/1

 تحلیل



 

 

 

 

 

 

در شکل زیر چند عنصر با شعاع اتمی متفاوت نشان داده شده است با توجه به آن به پرسش های مطرح  151

 شده پاسخ دهید.

آ(اگر این عناصر در یک دوره جای داشته باشند  و همگی بتوانند رسانای جریان برق باشند،شدت فعالیت 

کدام عنصر بیشتر است؟ 

 چرا؟

 

 

 

 

 ترکیب 1

 جدول زیر را کامل کنید 151

 

فرمول 

 اکسید

نوع   آرایش الکترونی

 عنصر

نماد شیمیایی  دوره گروه

 عنصر

AO2   2 2

10
3 3Ne s p    14A 

B2O3    21 چهارمB 

 37C   فلز  

DO3   10 2 4

18
3 4 4Ar d s p  34  شانزدهمD 

 کاربرد 4



 

 پاسخ کوتاه دهید: 155

 ازعناصراست؟ دسته کدام کاتیون علت ها به ازسنگ برخی زیبای رنگ )الف

 است؟ چگونه تناوبی ازجدول دوره دریک نافلزی وخصلت اتمی تغییرشعاع روند )ب

50 ( قلع دسته عنصرگروه ،    دوره    و )ج
Sn  ) را مشخص کنید؟ 

 دانش 2/1

 درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر با ذکر علت  مشخص کنید                                                            153

 آ(همه ی فلز ها با تبدیل شدن به کاتیون به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسند .

 چه شعاع اتمی فلز  بزرگتر باشد آ سان تر الکترون از دست می دهد .پ(هر 

 کاربرد 2/1

 در هر گزینه موارد داده شده را از نظر شعاع با هم مقایسه کنید و دلیل خود را بیان کنید  154

 B  5و             Li 3آ(  

 K   19و       Ar    11و            Na  11ب (   

 Mgپ ( 
2+

Naو      15 
 1+

Fو              11 
 1-

           

تجزیه و  5

 تحلیل

 به  پرسش های زیر در  باره فلز های واسطه پاسخ دهید : 152

 آ ( این فلز ها در کدا م یک از گروه  های جدول دور ه ای قرار دارند 

 ب (در این فلز ها کدام زیر الیه در حال پر شدن است 

 نظر واکنش پذیری با فلز های گروه اول ودوم مقایسه کنیدپ( این فلز ها را از 

درک و  2/1

 فهم

156 

 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید :

 درجه واکنش می دهد . 411الف ( ید با گاز هیدروژن در دمای 

 برابر دارند. n+lب ( در جدول ژانت بیرونی ترین زیرالیه عناصری که در یک دوره قرار دارند 

 پ ( گاز کلر در دمای اتاق به سرعت با گاز هیدروژن واکنش می دهد.

 ت ( سنگ زمرد به رنگ سبز می باشد.

52/5 

 نمره

 دانش

تجزیه و 

 نحلیل

 دانش

 دانش

درک و 



 

 ث ( تغییرات شعاع اتم ها با عدد اتمی در یک دوره همسو می باشد. 

 ج ( هر چه سرعت خروج گاز در یک واکنش شیمیایی بیشتر باشد ، واکنش پذیری ماده واکنش دهنده

 بیشتر است .

چ ( رفتارهایی مانند رسانایی الکتریکی و شکل پذیری و تمایل به از دست دادن الکترون از جمله رفتارهای 

 فیزیکی فلزات می باشد.

ح ( هرچه اتم فلزی در شرایط معین آسان تر الکترون از دست بدهد خصلت فلزی و فعالیت شیمیایی آن 

 بیشتر است.

4sدوره ای، آرایش الکترونی تنها عنصر پتاسیم به خ ( در دوره چهارم جدول 
 ختم می شود. 1

 فهم

درک و 

 فهم

 دانش

 دانش

 

تجزیه و 

 نحلیل

155 

 

 شارل ژانت در جدول پبشنهادی خود کدام زیر الیه را و به عنوان چندمین زیرالیه معرفی 

 

 مدل الکترونی همخوانی دارد؟نمود ؟ مدل وی با کدامین 

 

 دانش 52/1

 

151 

 

 

 .جمله های زیر را کامل کنید

  .الف (  ................  هالوژنی است که در دمای اطاق به آرامی واکنش می دهد

 Cr +آرایش الکترونی  یون    ب (
3

 به ..... ختم می شود.   54

 ................. به آنیون تبدیل شده و .......... نامیده می شود.جدول دوره ای با  15پ ( عناصر گروه 

1  

 دانش

 کاربرد

 دانش

 به سواالت زیر  پاسخ کوتاه دهید:  159

 مورد از عالئم و نشانه های یک تغییر شیمیایی را نام ببرید؟4الف( 

را مشخص   CuSO4     و  Fe3 (PO4)2  ب ( تفاوت شمار الکترون ها در الیه سوم کاتیون های دو ترکیب 

 کنید   

 پ ( رفتار شیمیایی فلزات و نافلزات هر یک به چه عاملی بستگی دارد؟ 

 دانش 3

تجزیه و 

 تحلیل

درک و 

 همف



 

 ت ( علت ایجاد شیشه های رنگی و سنگ های گرانبها مانند یاقوت را بنویسید؟

 ث ( چرا شعاع اتمی در یگ گروه از باال به پایین افزایش می یابد؟

 دانش

درک و 

 فهم

 ارزشیابی نمره 1 تفاوت شعاع اتمی کدام دو عنصر بیشتر است؟چرا ؟ Al13؛  P12؛   Cl15؛   Na 19؛  Ca51از بین عنصرهای  131

جدول زیر را کامل کنید و اعداد روبرو  را برای قسمت شعاع اتمی به تناسب هر عنصر به کار  131

_161_512ببرید.)

195_516) 

 

Ba Sr Mg Ca نماد شیمیایی 

 آرایش الکترونی فشرده    

 تعداد الیه های الکترونی    

 شعاع اتمی    

 –ترکیب  نمره 3

تجزیه و 

 تحلیل

 

 

 

 

 در کدام مورد فعالیت شیمیایی به درستی مقایسه شده است ؟ علت نادرستی مورد نادرست را شرح دهید . 135

 C  12     ›D  15ب (                   A 35      ›B  19الف (   

  E56     ›F   51    پ (

 –ترکیب  52/1

تجزیه و 

 تحلیل

 

باشد ، آخرین زیرالیه اشغال شده آن انم چند  l= 2الکترون  باعددکوانتومی  6اگراتم عنصری دارای  133

 الکترون دارد؟ گروه و دوره آن را مشخص کنید.

 ترکیب 52/1

 به جدول دوره ای به سواالت زیر پاسخ دهید:با توجه  134

 الف( سرعت واکنش گاز کلر با     A- B- D را با هم مقایسه کنید.

 ب( شعاع اتمی    A -B –Cرا با هم مقایسه کنید .

  پ( شعاع اتمی    E -F–G را با هم مقایسه کنید 

2d3[Ar:  ]+5 ت(عنصر 
X   را در جدول نشان دهید؟ 

2/5  

تجزیه و 

 تحلیل

تجزیه و 

 تحلیل

تجزیه و  11 1 



 

 

 15        16       12      
14       13 

 5  

        

  G F E  15    11    11    9     1       5     6      
2       4     3 

C A 

                 B 

                 D 

                  

 تحلیل

تجزیه و 

 تحلیل

132 

 

( کربنات  IIچه دلیل کانی های کلسیم کربنات و سدیم کلرید تقریباً بی رنگ و شفاف اند اما منگنز )به 

 رنگ صورتی دارد ؟

 دانش 2/1

 در هر یک از عبارت های زیر با حذف مورد نادرست ، عبارت درستی به دست آورید. 131

) بزرگتر / کوچکتر ( است، پس خصلت فلزی پتاسیم ار سدیم ) بیشتر / کمتر  19Kاز  11Naآ ( شعاع اتمی 

 ( است.

 دهد.تر ( الکترون از دست میتر / سختب( هرچه شعاع اتمی یک فلز بزرگتر باشد ) آسان

 شود.رود و سطح آن کدر میای فلز سدیم در مجاورت هوا به ) سرعت / کندی ( از بین میپ( جالی نقره

 ون عنصرهای گروه هفدهم را ) هالوژن / هالید ( گویند.ت( آنی

های شیمیایی برخالف فلزها تمایل دارند با ) گرفتن / از دست دادن ( الکترون به ) ث( نافلزها در واکنش

 کاتیون / آنیون ( تبدیل شوند.

 شود.تر / کندتر ( تشکیل میها با افزایش عدد اتمی یون هالید ) سریعج( در گروه هالوژن

های الکترونی ثابت بوده و با افزایش عدد اتمی نیروی جاذبه هسته ) افزایش / چ( در یک دوره تعداد الیه

 شود.کاهش ( یافته و شعاع اتمی ) کوچکتر / بزرگتر ( می

های فلزهای ) اصلی / واسطه ( های یاقوت و زمرد، نشانی از وجود برخی ترکیبهای زیبا سنگح( رنگ

دانش،  25/3

درک و 

 فهم



 

 است.

 یابد.( افزایش می ns  /(n-1)dهای زیرالیه ) با افزایش عدد اتمی، شمار الکترون dفلزهای دسته  خ( در

 دهند.( خود را از دست می s  /dهای زیرالیه ) به هنگام تشکیل کاتیون، ابتدا الکترون dد( فلزهای دسته 

 السادات صابری() عاطفه

 های زیر را مشخص کنید و شکل درست عبارت نادرست را بنویسید.هر یک از عبارت درستی یا نادرستی 135

 شود.ها با افزایش عدد اتمی زیاد میپذیری فلزهای قلیایی همانند هالوژنآ ( واکنش

ب( در یک گروه شعاع اتمی با عدد اتمی رابطه مستقیم و در یک دوره شعاع اتمی با عدد اتمی رابطه وارونه 

 دارد.

 تر باشد، شعاع اتمی آن عنصر بزرگتر است.های الکترونی یک عنصر بیشپ( هرچه شمار الیه

 تر است.پذیری فلزهای قلیایی بیشپذیری فلزهای واسطه از واکنشت ( واکنش

ها و .......... یافت های یونی همچون اکسیدها،  کربناتدر طبیعت به شکل ترکیب dث( اغلب فلزهای دسته 

 .شوندمی

 های رنگی کاتیون یک فلز اصلی وجود دارد.ج( در ساختار شیشه

 چ( طیف بازتاب شده از یاقوت، طول موج بلندتری از طیف بازتاب شده از زمرد دارد.

30Znح( آرایش الکترونی 
29Cuهمانند آرایش الکترونی  +2

 است. +

21Scخ( آرایش الکترونی 
16Sبا آرایش الکترونی  +3

 یکسان است. -2

 است. 12Mgبیشتر از  25Mnپذیری واکنشد( 

 السادات صابری() عاطفه

دانش،  5/3

درک و 

 فهم

 موارد خواسته شده را با ذکر علت مقایسه کنید. 134

   12Mg      14Siآ ( شعاع اتمی:  

   17Cl       35Brب( تمایل به تشکیل یون هالید:  

درک و  3

 فهم



 

   11Na      13Alپ( تمایل به تشکیل کاتیون:  

   11Na      19Kت( خصلت فلزی:  

   15P      16Sهای الیه ظرفیت:  ث( نیروی جاذیه هسته روی الکترون

   3Li      19Kج( سرعت واکنش با اکسیژن هوا:  

 السادات صابری() عاطفه

 ها پاسخ دهید.را در نظر بگیریر و به پرسش 35Dو  11A  ،32B  ،13Cچهار عنصر  131

 آ ( عنصرها را به ترتیب افزایش شعاع اتمی مرتب کنید.

 را مقایسه کنید. Cو  Aپذیری ب( واکنش

 پ( کدام عنصر تمایل به تشکیل آنیون یک بار منفی دارد؟

 السادات صابری() عاطفه

درک و   25/1

 فهم

141 

 دهد:نمودار زیر تغییرات شعاع اتمی بر حسب عدد اتمی را برای چند عنصر نمایش می

 ( این عنصرها در یک دوره قرار دارند یا در یک گروه؟ توضیح دهید.آ 

 را مقایسه کنید. Cو  Aپذیری ب( واکنش

 تمایل به تشکیل چه یونی را دارد؟ Fپ( عنصر 

 را بنویسید. Gو  Dت( فرمول شیمیایی ترکیب دو عنصر 

تجزیه و  5/1

 تحلیل

A        B        C        D       E         F       G 



 

 توانند تشکیل دهند؟ ) یونی یا مولکولی (چه نوع ترکیبی را می Eو  Bث( دو عنصر 

 السادات صابری() عاطفه

Yای عنصرها قرار دارند. آرایش الکترونی در یک گروه جدول دوره Zو  Yو  Xعنصرهای  141
همانند گاز  +2

 است: Neنجیب 

 ای قرار دارد؟جدول دورهآ ( این عنصرها در کدام گروه 

 را تعیین کنید. Xب( عدد اتمی 

 پ( شعاع اتمی کدام عنصر بیشتر است؟

 را مقایسه کنید. Zو  Yپذیری ت( واکنش

Zث( آرایش الکترونی 
 های زیر است؟همانند آرایش الکترونی کدام یک از ذره +2

16S
2-

  ,  7N
3-

  ,  18Ar 

 مقایسه کنید. 12را با عنصری هم دوره آن در گروه  Zج( شعاع اتمی 

 السادات صابری() عاطفه

تجزیه و  55/1

 تحلیل

 ها پاسخ دهید:های زیر را بنویسید و به پرسشآرایش الکترونی فشرده کاتیون 142

24Cr
3+

 :                                                     ,  30Zn
2+

 : 

21Sc
3+

 :                                                     ,  29Cu
+
 : 

 ها مشابه است؟آ ( آرایش الکترونی کدام کاتیون

 ب( کدام کاتیون )ها( به آرایش الکترونی گاز نجیب رسیده است؟

Crدر  3dهای زیرالیه آن با الکترون 3dهای زیرالیه پ( کدام فلز واسطه دوره چهارم تعداد الکترون
3+ 

 برابر است؟

 السادات صابری() عاطفه

دانش،  2

تجزیه و 

 تحلیل

درک و   55/1 جدول زیر را کامل کنید. 143

 فهم



 

عدد 

 اتمی

نماد 

 فلز

نماد 

 یون

آرایش الکترونی 

 فشرده فلز

آرایش الکترونی 

 فشرده یون
 گروه دوره

52 Mn Mn
2+     

     4 4 

  …..
3+  [Ar] 3d

7   

 السادات صابری() عاطفه

28Niآموز آرایش الکترونی دو دانش 144
 اند:را به دو صورت زیر نوشته +2

1) 28Ni
2+

 : [Ar] 3d
8
                  2)    28Ni

2+
 : [Ar] 3d

6
 4s

2
 

 آ ( کدام آرایش الکترونی صحیح است؟ توضیح دهید.

Niکاتیون  3dب( در زیرالیه 
 چند الکترون وجود دارد؟ +3

 صابری(السادات ) عاطفه

درک و  55/1

 فهم

 دارد: Fe2O3و  FeOهای آهن دو اکسید طبیعی با فرمول 145

 کدام کاتیون آهن وجود دارد؟ FeOآ ( در 

 را بنویسید. Fe2O3ب( آرایش الکترونی کاتیون آهن در 

 اند؟های آهن به آرایش الکترونی گاز نجیب رسیدهپ( آیا کاتیون

 السادات صابری() عاطفه

دانش،  55/1

درک و 

 فهم

Mآرایش الکترونی  141
3dبه  +3

 شود:ختم می 6

 را بنویسید. Mآ ( آرایش الکترونی اتم 

 ای قرار دارد؟ب( این عنصر در کدام گروه جدول دوره

Mپ( آرایش الکترونی کاتیون دو بار مثبت کدام فلز زیر مشابه آرایش الکترونی 
 است؟ +3

26Fe     28یاNi   

دانش،  55/1

درک و 

 فهم



 

 السادات صابری() عاطفه

 برابر است: 3dو  3pهای ها در زیرالیهتعداد الکترون Mدر اتم  145

 را بنویسید. Mآ ( آرایش الکترونی اتم 

 ب( در آخرین الیه الکترونی کاتیون دو بار مثبت این اتم چند الکترون وجود دارد؟

 السادات صابری() عاطفه

درک و  5/1

 فهم

Mآرایش الکترونی  144
3dبه  +3

 شود:ختم می 10

 را بنویسید. Mآ ( آرایش الکترونی اتم 

 خواص شیمیایی مشابهی دارد؟  13Bیا  14Aب( این عنصر با کدام یک از عنصرهای 

 های زیر است؟پ( آرایش الکترونی این یون مشابه کدام یک از یون

29E
28Dیا    +

2+  

 السادات صابری() عاطفه

و  درک 55/1

 فهم

می  pm 121یا  pm195است به نظر شما کدامیک از اعداد  pm 111دارای شعاع اتمی      آ ( عنصر  141

 باشد؟چرا؟     تواند شعاع 

برابر  Aمربوط به یک گروه و نافلز می باشند چنانچه شعاع اتمی عنصر  Bو  Aب( با توجه به این که عنصر 

pm 11  وشعاع اتمی عنصرB  برابرpm 114 باشد خصلت نافلزی کدام یک بیشتر است؟ 

 ) مریم کاظمی طباء (

درک و   55/1

 فهم

 باشد؟ چرا؟ یون کدام فلز زیر رنگی نمی 151

1 )V  2 )Zn       3 )Sn  4 )Mn 

 ) مژگان هیبتی (

درک و   5/1

 فهم

الزم برای واکنش با گاز هیدروژن چه ها، شعاع اتمی و دمای  با افزایش نیروهای بین مولکولی در هالوژن 151

 کند؟ چرا؟) مژگان هیبتی ( تغییری می

درک و  1

 فهم



 

 X17X9 با رسم آرایش الکترونی عناصر پاسخ دهید: 152

           آ( شعاع اتمی  را با ذکر دلیل مقایسه کنید.

 بیشتر است؟ چرا؟ب( تمایل به تشکیل یون در کدام یک 

 ) مژگان هیبتی (

دانش،   5/1

درک و 

 فهم

XXXبا رسم آرایش الکترونی عناصر  153 111216  پاسخ دهید: ,,

 آ( شعاع اتمی آنها را مقایسه کنید.

XXب( واکنش پذیری  1112  را با هم مقایسه کنید. ,

 ) مژگان هیبتی (

دانش،   5/2

درک و 

 فهم

از یک گروه  Cو  Bو  A شکل زیر اندازه سه اتم نافلز  154

جدول تناوبی را به طور فرضی نشان می دهد،با توجه به آن 

                            به سواالت پاسخ دهید:                 

آ ( واکنش پذیری آن ها را با ذکر علت با یکدیگر مقایسه 

 کنید.

 پذیر است یا خیر؟برای پاسخ خود دلیل بیاورید.ب( آیا واکنش فرضی زیر انجام 

2NaA + B2  2NaB + A2  

 ) زهرا ارجمندکیا (

درک و   5/1

 فهم

( حاصل می b( یا )aاگر هر یک از موارد )آ( و )ب( را بر حسب عدداتمی رسم کنیم،کدام یک از نمودارهای) 155

 انتخاب خود دلیل بیاورید(شود؟در هر مورد حرف مربوطه را داخل کادر بنویسید.)برای 

 آ ( خصلت فلزی در یک گروه:

 :ب( شعاع اتمی در یک دوره

 

 ) زهرا ارجمندکیا (

درک و  1

 فهم

a                                                       b 



 

126 

 

 

 

 هر یک از جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید:

 پایین، واکنش پذیری ................... و شعاع اتمی .................. می یابد. آ(در گروه فلزات قلیایی از باال به

 ب(در یک دوره ، شعاع اتمی ........................... و خاصیت .................... افزایش می یابد.

 ود.پ( در شیشه های رنگی، ازوجود برخی ................................ استفاده می ش

 ت( در گروه هالوژن ها از باال به پایین، واکنش پذیری......................... می یابد.

 دانش 52/1

 طبق جدول ژانت پاسخ دهید: 125

 در کدام الیه ها به بعد می تواند حضور داشته باشد؟ gآ( تراز فرعی 

 گنجایش حداکثر چند الکترون را دارد؟با دلیل gب( تراز فرعی 

 بعد از کدام تراز ،شروع به الکترون گیری می کند؟ gپ( تراز فرعی 

 ، شروع به پر شدن می کند ، چند است؟ gت(عدد اتمی اولین عنصری که تراز فرعی 

 8s  - 7d  - 5g - 6f - 7p    ترتیب پر شدن ترازهای روبرو را،مشخص کنید.  n+lو  nث(براساس 

 

52/1 

52/1 

2/1 

52/1 

1 

تجزیه و 

 تحلیل

121 

 

 

 هریک از دو عنصر داده شده را طبق مورد خواسته شده،با ذکر دلیل کافی با هم مقایسه کنید.

    و    ب( واکنش با گاز هیدروژن دو عنصر                       و       آ( شعاع اتمی دو عنصر 

     و      ت( واکنش پذیری دو عنصر                  و     پ( واکنش در آب دو عنصر 

درک و  3

 فهم

 انجام پذیر بودن یا نبودن هر واکنش را با ذکر دلیل مشخص کنید. 129

a)   Br2(L) +   NaCl(aq)   

b)   Cl2(g)  +  KI(aq) 

تجزیه و  2/1

 تحلیل

 کدام یون ها به آرایش گاز نجیب می رسند؟ آرایش الکترونی هر یک از یون های زیر را رسم کنید، 161

    
       -      

     -      
     -     

     

 دانش 2/5

    از بین یون های    161
    و    

درک  1 کدام پایدارترند؟ چرا؟      

 وفهم



 

 در هر موردپاسخ دهید: 165

 زیر نفت         پ( دلیل افزایش خاصیت فلزی در گروه فلزات قلیایی آ( دلیل نگهداری فلزات قلیایی در

 ب( دلیل افزایش شعاع اتمی در یک گروه            ت ( دلیل استفاده از فلزات واسطه در شیشه ها         

هر 

 مورد

 تا 

52/1 

 ترکیبی

 دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.نمودار زیر کدام روند را به درستی نشان می دهد؟  163

(X )کدام موارد زیر است؟  

 (  واکنش پذیری فلزات قلیایی

 ب( واکنش پذیری هالوژ نها

 پ( شعاع اتمی در یک گروه

 ت( شعاع اتمی در دوره 

 ث( خاصیت فلزی در یک دوره

هر 

مورد 

 درست

52/1

با 

 دلیل

 ترکیبی

 نمودار زیر کدام روند را به درستی نشان می دهد؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.  164

(X )کدام موارد زیر است؟  

 آ(  واکنش پذیری فلزات قلیایی

 ب( واکنش پذیری هالوژ نها

 پ( شعاع اتمی در یک گروه

 ت( شعاع اتمی در دوره

 ث( خاصیت نا فلزی در یک دوره

هر 

مورد 

 درست

52/1 

با 

 دلیل

 ترکیبی

                      کدام واکنش زیر سریع تر انجام می شود؟ چرا؟ 162

                                                                               )     ( )      ( )      ( ) 

                                                                           )     ( )      ( )       ( )  

 دانش 52/1

x 

Z 

X 

Z 



 

111 

 

 

 درستی و نادرستی عبارت ها رامشخص کنید.

 باشد.آ( یاقوت  سرخ رنگ بوده و زمرد  آبی رنگ می

 توانایی اتم به از دست دادن الکترون وابسته است.ب(رفتار شیمیایی فلزها به میزان 

 دانش 5/1

 برای جمله های زیر واژه صحیح را انتخاب کنید. 115

آ(هر چه شعاع فلز قلیایی)بیشتر/کمتر(باشد شدت خروج گاز هیدروژن در اثر واکنش با آب بیشتر می 

 شود.

 ( است.Sc/Tiاربرد دارد) ب( نخستین فلز واسطه که در وسایل خانه مانند تلوزیون رنگی ک

 دانش 5/1

 کدام مقایسه در مورد فعالیت شیمیایی درست است؟با ذکر دلیل. 114

 Br2< Cl2ب(     K < Naالف( 

 کاربرد 55/1

 نمودارتقریبی  رابطه ی شعاع و خصلت فلزی را روی شکل نشان دهید.  111

  

 ترکیب 5/1

تجزیه و  11A,19B, 13C 1کنید.) با بیان علت( .عناصر را به ترتیب شعاع اتمی مرتب  151

 تحلیل

151 

 

 

 

 آ( جدول زیر را کامل کنید.   

آرایش 

 الکترونی

 –نماد)فلز 

 یون(

نماد)فلز  آرایش الکترونی

 یون( –

 24Cr2+  24Cr 

 24Cu+  29Cu 

 13Al3+  13Al 

 21Sc3+  21Sc 

 اند؟نجیب رسیدهها به آرایش الکترونی پایدار گاز ب( کدام کاتیون

درک  5/2

وفهم / 

 ترکیب

 

 

 



 

ختم می شود.کدام عنصر فعالیت فلزی بیشتری 3S1 و  3P4به ترتیب به   M , Nآرایش الکترونی دو عنصر  152

 دارد؟چرا؟

 ترکیب 55/1

 

 آ( جدول زیر را کامل کنید. 153

نماد شیمیایی 

 عنصر

آرایش الکترونی 

 فشرده

واکنش با شرایط  آرایش آخرین زیر الیه

 گاز هیدروژن

 شعاع اتمی

F    71 

Cl [Ne]3S2 3P5   X 

Br  4P5  211در دمای 

درجه واکنش می 

 دهد.

114 

 11یا  11ب(  شعاع اتم کلر کدام است؟

 پ( چه رابطه ای بین واکنش پذیری هالوژن ها و شعاع آنها وجود دارد؟

 ارزشیابی 2

154 

 

 تمایل به گرفتن الکترون آن بیشتر است؟چرا؟ کدام عدد اتمی مربوط به عنصری است که

 (1و    14)                                                                                                        

تجزیه و  5/1

 تحلیل

155 

 

 Zایجاد می کند، عنصر    ZOختم می شود و با اکسیژن ترکیبی با فرمول   4S1به   Zآرایش الکترونی اتم  

 و گروه آن را تعیین کنید.  Z؟آرایش الکترونی عنصر  24یا  11کدام عدد اتمی  است؟  

 کاربرد 1

156 

 

 خط بزنید. نادرستروی عبارت 

 شیمیایی( محسوب می شود. -الف( رسانایی الکتریکی و گرمایی از جمله رفتارهای)فیزیکی

ازدست می دهد( و به  -متر( باشد، آسان تر الکترون)می گیردک -ب( هرچه شعاع اتمی یک فلز)بیشتر

 آنیون( تبدیل می شود. -)کاتیون

52/1  

 دانشی

 

درک و 

 فهم

باشد، شعاع  pm 197با توجه به موقعیت عنصرها در جدول دوره ای عناصر، اگر شعاع اتمی کلسیم برابر  155

برای انتخاب خود استدالل علم شیمی ( است؟ pm- 215 pm 160اتمی منیزیم کدام از عددهای)

 بنویسید.

 کاربرد 52/1



 

Mg 

Ca 

Sr 

 
151 

 

 

 جای خالی را با دانش شیمی ، کامل کنید.

در یک دوره از جدول دوره ای از راست به چپ، تعداد الیه های الکترونی .....................  و تعداد  پروتونها  

 عنصرها،.............. می یابد.............. بنابراین شعاع اتمی 

 دانشی 52/1

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. دلیل نادرستی آن را بنویسید. 159

 در ساختار آن می باشد. dالف( سرخی زمرد به دلیل داشتن عنصر دسته ی 

3dبه  Xب( اگر آرایش به 
Xختم شود، آرایش الکترونی  6

3dبه  +2
 ختم می شود. 4

 ج( شعاع یونی فلز از شعاع اتمی همن فلز کوچکتر است. 

 کاربرد 1.25

4s[Ar]که به آرایش الکترونی فشرده ی  Xواکنش پذیری عنصر  111
که در دوره ی  yختم شده را با عنصر  1

 جای دارد، با هم مقایسه کنید.)با ذکر دلیل( 13سوم وگروه 

 ترکیب 1

 99الکترون در بیرونی ترین الیه است و در دوره ی سوم قرار دارد، دارای شعاع اتمی  5که دارای  Mنافلز  111

pm .است 

 مقایسه کنید. Mرا با عنصر  32الف( واکنش پذیری عنصری با عدد اتمی 

 ؟ چرا؟Zبا گاز هیدروژن بیشتر است یا  Mباشد،رواکنش پذیری  pm 71برابر Zب( اگر شعاع اتمی 

تجزیه و  1.5

 تحلیل

یک واکنش انجام پذیر است، به سئواالت مطرح شده،          A+ BX     X+BAبا توجه به اینکه واکنش  115

 پاسخ دهید:

 یک فلز است یا نافلز؟ چرا؟ Aالف(به نظر شما 

 ( چرا؟110یا  70کدام عدد است؟)  Xباشد، شعاع اتمی  pm 100حدود Aب( اگر شعاع اتمی 

تجزیه و  1.5

 -تحلیل

 ارزشیابی

Mاگر آرایش الکترونی فشرده ی  113
3d [Ar]به صورت  +3

 دانش 1 را بیابید. Mباشد، عدد اتمی  5

 دانش 1در یک دوره از چپ به در جدول دوره ای عناصر، واکنش پذیری به طور منظم کم می "آیا این جمله که:  114



 

 صحیح است؟چرا "شود

21Scتفاوت کاتیون الف(  112
25Mnو ب(   +3

 -کاربرد 1 چیست؟ +2

 مقایسه

 16تا  11صفحه:  استان: البرز

 شکل زیرمربوط به  واکنش  سه فلز اول گروه فلزات قلیایی  با کلر است . 116

 با توجه به واکنش پذیری فلزات قلیایی کدامیک  واکنش پتاسیم را نشان می دهد ؟ چرا ؟

درک و  1

 فهم

 را در نظر گرفته و به پرسش ها پاسخ دهید   20Caو  38Srو  12Mgسه عنصر  115

شعاع اتمی آنها را نشان میدهد، هر عدد را در مکان مناسب در  115و  111و  215الف( سه عدد 

 جدول قرار دهید 

Sr Ca Mg نماد فلزی 

 ( pmشعاع اتمی ) 77… 7……… ………

 ؟ چرا؟  Mgبیشتر است یا   Caب ( واکنش پذیری 

 پ ( این سه فلز را به ترتیب افزایش خصلت فلزی مرتب کنید 

تجزیه  2

 تحلیل

 کاربرد 1 .دیآخر آن را مشخص کن هیرالیو ز هیو شماره ال دیسیرا بنو میمربوط به فلز سد یالکترون شیآرا 111

  دیبه پرسش ها پاسخ ده ریتوجه به نمودار ز با 119

 کلر از گوگرد کمتر است؟ ی( چرا شعاع اتم الف

 کلر ؟  ایاست  شتریفسفر ب ی( خصلت نافلز ب

  دیبه جذب الکترون مرتب کن لیتما بیسه عنصر را به ترت نی( ا پ

درک و  5/1

 فهم

تجزیه 

 تحلیل

ی
تم

ع ا
عا

ش
 

P      S     Cl 



 

 یشعاع اتم نیو بزرگتر نیکه کوچکتر دیمشخص کن Liو  Mg ،Na ،Beعناصر  یریبا توجه به محل قرارگ 191

 .دیسیبنو زیها را ن ونیآنهاست و  یونهایاز  کیمربوط به کدام 

 

درک و  5/2

 فهم

 کاربرد

 هر عبارت توصیفی از یک عنصر است نماد یا نام عنصر را بنویسید  191

 الف ( با استفاده از واکنش ترمیت تهیه می شود. ) ..............( 

 ب ( دارای رسانایی الکتریکی باال است و در هر دمایی آن را حفظ می کند )...............( 

 یدورکربن ها است ) .................( هپ ( عنصری است که اساس استخوان بندی 

 دانشی 55/1

 است؟،درکدام زیرالیه 121آخرین الکترون در موقع رسم آرایش الکترونی عنصری با عدد اتمی  195

4g(2)                                                    6f(1)                                         5g(3)                                     

                                        8s(4) 

 کاربرد 1

درک و  5/1 یکدیگر مقایسه کنید. خواص فیزیکی سه عنصر مس ، سلیسیوم و گوگرد را با 193

 فهم

دربررسی جدول پیشنهادی ژانت کدام عبارت درست است؟دلیل نادرستی جواب )های( خود را نیز  194

 بنویسید.

 (عناصرواسطه داخلی در دوره های مشابه جدول دوره ای در آن جای گرفته اند.1

 (پنج دسته عناصر به طور کامل از هم تفکیک شده اند.2

 (تمامی گازهای نجیب در گروهی مشخص قرار گرفته اند.3

تجزیه  5/1

 تحلیل

 درصد نیاز است در صورتی که: 11براساس معادله واکنش زیر چند گرم منیزیم ناخالص با خلوص  192

                     ( )    ( )     ( )      (  )       

(Mg=24 g.mol
-1

) 

 

 موالر هیدروکلریک اسید مصرف شود؟ 1/1میلی لیتر محلول  251الف( اگر 

 مولکول گاز هیدروژن بدست آید؟ 11/14×1124ب( اگر  

 کاربرد 2

درصد باشد، به ازای مصرف  O5H 6 +(s) 11O4P   (g) 5O1  +(g) 3PH4  ،12 (l)اگر بازده درصدی واکنش  196

 بدست می آید؟ 11O4P، چند مول   3PHمول   126

 کاربرد 1



 

 ( می باشد.Fe،Au،Naهریک از عبارت های زیر مربوط به سه فلز) 195

 الف( این سه عنصر را به ترتیب فعالیت شیمیایی مرتب نمایید.

ب( کدام یک از عناصر باال با آب واکنش نمی دهد و به مرور زمان نیز جال فلزی خود را از دست 

 نمی دهد.

در هوای مرطوب واکنش داده اما سرعت این واکنش کند  پ( کدام یک از عناصر باال با اکسیژن

 است.

و با آب به سرعت واکنش می  ت( کدام یک از عناصر باال فلزی نرم بوده و با چاقو بریده می شود

 دهد.

 

درک و  5/1

 فهم

 از داخل کمانک کلمات مناسب را انتخاب کنید. 191

توانند کمبود قند خون خود را جبران )سیب / زیتون ( میآ( افرادی که خون آنها قند پائین دارند با خوردن 

 کنند.

ب() ظرفیت شیمیایی / ظرفیت گرمایی ( ماده هم ارز با گرمای الزم برای افزایش دمای آن به اندازه یک 

 درجه سلیسیوس است.

 پ( گروه عاملی موجود در ) الکل / آلدهید ( کربونیل نام دارد.

 شود.نشهای ) سریع /  خیلی کند ( دسته بندی میت( پوسیدن کاغذ کتاب جزء واک

 

 دانشی 1

 دانشی 55/1 واکنش پذیری هیدروکربن های سیرشده بیشتر است یا سیرنشده ؟ چرا ؟ 199

     C20H42   ,   C12H26آ( کدامیک از آلکان های روبرو دیرتر ذوب می شود ؟ چرا ؟                  511

   C5H12   ,   C3H8                ب( گرانروی کدام آلکان بیشتر است ؟ چرا ؟  

درک و  1

 فهم

و  C=12 H=1g.mol-1تولید می شود؟) 2COچند گرم گاز  Aگرم مونومر ترکیب  472بر اثر سوزاندن کامل  511

O=16)  

 

 کاربرد 5/2



 

 نام آلکانهای باال را بنویسید.                515

 

 

 

 کاربرد 1

 درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. 203

 کنند.ها و آب ، نفت خام را پاالیش میالف( پس از جداکردن اسیدها ، نمک

 شود.ب( در جوشکاری از گاز اتین استفاده می

 ها به یک یا دو کربن دیگر متصل هستند.دار همه کربنهای شاخهپ( در آلکان

 سازنده نفت خام کربن است.ت( عنصر اصلی 

 دانشی  1

درک و 

 فهم

 25تا  15صفحه:   استان : ایالم

جالی نقره ای فلز سدیم در مجاورت هوا به سرعت ازبین می رود . درمعماری اسالمی با ورقه نازکی از طال  214

 گنبد و گلدسته شماری از اماکن مقدس را تزیین می کنند .

 آهن پس از مدت طوالنی ، زنگ می زند .  

 آ ( واکنش پذیری کدام فلز بیشتر است ؟ 

 ب( تامین شرایط نگهداری کدام فلز دشوارتر است ؟  

 پ( در شرایط یکسان ، کدام یک تمایل کمتری به تبدیل شدن به کاتیون دارد ؟ 

 ت( کدام واکنش ، انجام پذیر است ؟     چرا ؟ 

                                    (s)Fe ( +s)O2Na       (s)Na2 ( +s)FeO (1      

                                        (s)Fe ( +s)AuO   → (s)Au ( +s)FeO (2 

 ،دانش  22/1

درک و 

فهم 

 کاربردو

 دانش 2/0 روی واژه نادرست خط بکشید . 215



 

 آ ( اغلب عنصرها ، در طبیعت به شکل ) ترکیب / آزاد ( یافت می شوند . 

ب( ) آهن / آلومینیوم ( فلزی است که در سطح جهان بیشترین مصرف ساالنه را در بین صنایع گوناگون  

 دارد .        

 جمله های زیر را با واژه های مناسب تکمیل نمایید . 211

آ (  به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به صورت طبیعی رخ می دهد ، واکنش پذیری ....... از .......  

 بیشتر است . 

ب( در شرایط یکسان ، تمایل اتم های عنصرواکنش پذیرتر به تبدیل شدن به ترکیب ....... است .  

 وترکیبات آن ، از خودش ....... هستند .       

دانش،  1

درک 

 فهمو

215 g5/35  گرد فلز روی داغ ، با مقدار اضافی از گاز کلر مطابق معادله زیر،  واکنش می دهد . اگر بازده درصدی

 % باشد ، در پایان واکنش چند گرم روی کلرید به دست می آید ؟   1/44واکنش 

                                                                        (g15=molZn1  وg131 =2molZnCl1   ) 

                                                                                   (s)2ZnCl    (g)2Cl ( +s)Zn  

 کاربرد،  52/1

   را توضیح دهید .     و      روش شناسایی یون های   214

   

 دانش  1

 را انتخاب نمایید . درهر قسمت ، پاسخ درست 211

                               آ ( کدام ها در طبیعت به حالت آزاد یا عنصری یافت می شوند ؟                                                                     

 طال ( –پتاسیم  –) نیتروژن 

 بازده درصدی ( –صد خلوص ب( کدام کمیت ، کارایی یک واکنش را نشان می دهد ؟ ) در

دانش ،  52/0

درک و 

 فهم

 را بنویسید .   معادله واکنش زیر را موازنه نموده و معنای عالمت  211

                   (g)2CO ( +s)Fe    
 
   (s)C ( +s)3O2Fe           

 کاربرد  22/1

میلی لیتر  22گرم کلسیم کربید ناخالص ریخته ایم.  32/0در شرایط استاندارد، مقدار کافی از آب بر روی  211

این نمونه کلسیم کربید چقدر است  میزان ناخالصی هایو  درصد خلوص( تولید شد .  2H2Cگاز اتین ) 

 کاربرد  2



 

 ( g46  =2molCaC1؟)ناخالصی ها در واکنش شرکت نمی کنند (                       ) 

                                                        (g)2H2C  ( +aq)2(OH)Ca      (l)O2H2 ( +s)2CaC      

گرم اتر به دست 162/0گرم الکل ،  3/2( در آزمایشی ، از  OH2H2Cدر واکنش آبگیری از الکل اتانول )   212

 بوده است ؟  آن را با مقدار به دست آمده مقایسه نمایید.مقدار مورد انتظار چقدر  . آمد

                                                                       ) یک مشکل تهیه اتر به این روش، انجام واکنش نا خواسته تبدیل اتانول به اتن است. (                                              

 {g64 =OH2H2molC1  وg56  =2O(2H2C)mol 1} 

                                         (l)O2H ( +g)O2 (5H2C  )
  

→   (l)OH5H2C2 

کاربرد ،  22/1

تجزیه و 

تحلیل و 

 ترکیب

 دانش 1 به چه دالیلی بازده درصدی واکنش های شیمیایی ازصدکمتر است ؟  213

 25تا  15صفحه:   استان: اردبیل

 ارتباط دارد آنها را مشخص کنید.  Bبا یکی از موارد ستون  Aهر یک از موارد ستون  214

A 

 آ( تنها فلزی که به شکل کلوخه یا رگه های زرد البه الی خاک یافت می شود. 

 ب( فلزی که در سطح جهان بیش ترین مصرف ساالنه را در بین

 صنایع گوناگون دارد. 

 پ( از منابع استخراج طال در ایران. 

  ( هیدروکسید . IIIت( رنگ رسوب آهن ) 

 

 

 دانش 1

 عبارت مناسب پر کنید .جاهای خالی را با  215

 آ( طال در طبیعت به شکل ........................... و ............................... یافت می شود .

 دانش 5/2

B 

 ( آجری                              1

 نقره( 2

 ( مس3

 ( موته اصفهان4

 ( سبز5

 طال( 1

 ( سرچشمه کرمان5

 ( آهن4

 



 

ب( از منابع مهم استخراج طال در ایران ، مجتمع طالی موته در اصفهان و ...................................................... 

 نام برد .را می توان 

 پ( اغلب عنصرها در طبیعت به شکل ................................. یافت می شوند .

ت( فلز ها از جمله هدایای زمینی هستند که اغلب در طبیعت به شکل ............................................ یافت می 

 شوند .

هان بیش ترین مصرف ساالنه را در بین صنایع گوناگون دارد و در ث( فلز ............................. در سطح ج

 طبیعت اغلب به شکل ........................ یافت می شود .

می  ج( در میان فلزها  ، تنها طال به شکل ................................. یا .................................. البه الی خاک یافت

 شود .

 .............................. هر عنصر به معنای تمایل اتم آن به انجام واکنش شیمیایی است .د( ..

 

درستی یا نادرستی هریک از عبارتهای زیر را مشخص کنید. در صورت نادرست بودن شکل درست یا علت  211

 آن را بنویسید.

 اقتصادی کشورها به تولید فلزها گره خورده است .آ( در دنیای مدرن و صنعتی امروزی ، چرخ های 

ب( یکی از حوزه های پرکاربرد و اقتصادی علم شیمی ، یافتن راه های گوناگون و مناسب برای استخراج و 

 تولید عنصرها از طبیعت است .

 پ( هر چه واکنش پذیری فلزی بیش تر باشد ، استخراج آن فلز دشوارتر است .

واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام می شود ، واکنش پذیری فراورده ها از  ت( به طور کلی در هر

 واکنش دهنده ها بیش تر است .

 ارزشیابی 2

 دانش آموزی با انجام چند آزمایش مشاهده های زیر را نوشت : 215

واکنش داد و گاز هیدروژن آزاد شد ، اما فلز مس و  HCl(aq)( فلز آهن با محلول هیدرو کلریک اسید 1

 نقره واکنش ندادند.

 ( اگر تیغه مس را درون محلول نقره نیترات قرار دهیم فلز  مس جایگزین نقره می شود .2

 کاربرد 5/1



 

 آ( واکنش پذیری فلز نقره بیش تر است یا مس ؟ علت را توضیح دهید .

 رف آهنی نگه داری کرد ؟ چرا؟( سولفات را می توان در ظ IIب( آیا محلول مس ) 

 به هر یک از موارد زیر پاسخ دهید : 214

آ( در دنیای مدرن و صنعتی امروزی ، چرخ های اقتصادی کشورها به چه عواملی بستگی دارد ، آن ها را 

 بنویسید .

 ب( یکی از حوزه های پرکاربرد و اقتصادی علم شیمی ، در مورد عنصرها را بنویسید .

درک و  1

 فهم

 میزان تقاضای جهانی برای کاربرد طال روز به روز افزایش می یابد ، از دالیل آن سه مورد را بنویسید . 211

 

تجزیه و  5/1

 تحلیل

 علت هر یک از موارد زیر را بنویسید : 221

 ؟ آ( چرا با چکش کاری می توان از چند گرم طال ، صفحه ای با مساحت چند متر مربع تهیه کرد

 ب( چرا  استخراج طال آثار زیان بار زیست محیطی بر جای می گذارد ؟

 پ( چرا شرایط نگه داری فلزهای سدیم و پتاسیم دشوارتر است ؟

 ، از عنصر کربن استفاده می کنند ؟ Fe2O3ت( چرا برای استخراج آهن از 

 

 کاربرد 2

  STPلیتر گاز اکسیژن در شرایط  331انه روز اگر در بدن انسان در دما و فشار ثابت و معینی در هر شب 221

 C6H12O6مصرف شود ، با توجه به واکنش تنفس ، در هر شبانه روز چند گرم گلوکز مصرف می گردد؟       )

= 180 g  1mol ) 

C6H12O6(aq) + 6O2(g)   6CO2(g)  + 6H2O(l) 

 ترکیب 5/1

 ( به صورت زیر است : H2S( و هیدروژن سولفید ) Al(NO3)3معادله ی شیمیایی واکنش آلومینیم نیترات ) 222

گرم آلومینیم نیترات با مقدار اضافی هیدروژن سولفید ،  چندگرم آلومینیوم سولفید  1/42از واکنش 

(Al2S3 به دست می آید ؟ ) 

1mol Al(NO3)3 = 213 g       ,   1mol Al2S3 = 150 g 

 ترکیب 5/1



 

2Al(NO3)3(aq)  + 3H2S(g)     Al2S3(s)  +  6HNO3(a) 

 

طبق واکنش زیر ، چند گرم پودر آلومینیم الزم  g.L-1  5/1لیتر گاز هیدروژن با چگالی  31/1برای تهیه  223

 است ؟

 (1- mol  . g  :27  =Al      ، 1 =H                   )2Al(s) +6HCl(aq)      2AlCl3(aq) + 3H2(g) 

 

 ترکیب 5/1

 32تا  25 صفحه:  استان: بوشهر

 درهریک از موارد زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را انتخاب کنید  224

 زیادی ( از سنگ معدن به فلز تبدیل می شود  -الف(در استخراج فلز درصد ) کمی  

ماده اولیه  برای ساختن مواد ( به کار  –ب( حدود نیمی از نفت خارج شده از زیر زمین به عنوان ) سوخت 

 برده می شود 

نیتروژن ( از مجموع ترکیب های شناخته شده از دیگر  -پ(ترکیب های شناخته شده از اتم ) کربن  

 عنصرهای جدول دوره ای بیشتر است .

 شاخه دار ( است  –نمونه ای از یک ترکیب ) راست زنجیر  CH3-CH2-CH2ت( ترکیب 

│                    
           CH3   

 رستان دیلمشه-طراح : مکیه دریانورد

 

25/1 

25/1 

 

 

25/1 

 

25/1 

 

 

درک و 

 فهم

 بنویسید . نادرست دلیلدرستی یا نادرستی هریک از موارد زیرا تعیین کنید و برای موارد  225

 الف(غلظت گونه های فلزی موجود در کف اقیانوس ها بیشتراز ذخایر زمینی است .

 در قسمت هایی از مناطق اعماق دریا ها وجود دارد .  Sب(سولفید چندین فلز دسته 

 پ(سرعت مصرف فلزات بسیار بیشتراز سرعت بازگشت آنها به طبیعت است 

 شهرستان دیلم-طراح : مکیه دریانورد

درک  25/1

 وفهم

 کدام جمله درست و کدام نادرست است.در صورت نادرست بودن شکل صحیح آن را بنویسید. 221

نفتی که از چاه های نفت بیرون کشیده می شود برای تولید الیاف و پارچه،شوینده ها و ...  %51آ( حدود 

 بکار می رود.

بهمراه  Fe2O3ب(کاهش ردپای کربن دی اکسید در فرآیند استخراج آهن از سنگ معدن آن ) 

 ناخالصی(بیشتر از فرآیند بازیافت فوالد است.

 از منابع فلزی گوناگون است. پ( بستر دریاها و اقیانوس ها منبعی غنی

 شهرستان بوشهر–طراح :فاطمه ذبیحی 

  
 
 

درک و 

 فهم

 کاربرد 55/1 25واتی را به مدت  11قوطی فلزی ذخیره میشود می توان یک المپ  5با مقدار انرژی که از بازیافت  225



 

قوطی فلزی رب گوجه دور  3111ساعت روشن نگه داشت  اگر در شهرستان محل زندگی شما روزانه 

واتی را چند شبانه روز   می توان  11ریخته شود با انرژی که از بازیافت آن ذخیره می شود یک المپ 

 روشن نگه داشت ؟

 شهرستان دیلم–طراح :مکیه دریانورد 

 بنویسید  دلیلبرای هریک از موارد زیر  224

 جدید پذیر محسوب نمی شوند الف( اگرچه بازیافت فلزات  امکان پذیر است امافلزها جز منابع ت

ب(با وجود اینکه هیدروکربن ها به طورکلی دارای  دوعنصرهیدروژن و کربن در ساختارمولکول خود 

 هستند اما تنوع هیدروکربنها بسیارزیاد است  

 شهرستان دیلم-طراح : مکیه دریانورد

 

5/1 

 

5/1 

 

درک و 

 فهم 

 رسم کنید هگزان را  لیمت-2 ساختار  221

 هیدروژن وجود دارد؟ –در این ساختار چند پیوند کربن 

 منطقه بردخون–طراح : غالمرضا آذرنیا 

 

55/1 

 

درک و 

 فهم

باشد. با  یم l=1و n=3الکترون با  3 یدارا Bو اتم     l=1و   = n 3 یالکترون با اعداد کوانتوم 5 یدارا Aاتم  231

 .دیکن سهیبا هم مقا یدو اتم را از نظر خصلت نافلز نیا لیذکر دل

 شهرستان دشتی –طراح :محمد حاجی پور 

 کاربرد  5/1

و   Fe  ،Mgبا توجه به معادله های  نوشته شده کدام رابطه در مورد  مقایسه واکنش پذیری بین سه عنصر  231

Ti   درست است؟ 

                     

                          

 Fe>  Ti >  Mg ب(                                                Fe > Mg  Ti < الف(

 Mg  > Ti >   Feد(                                         Fe    > >Ti Mg ج(

 شهرستان دشتی  –طراح :محمد حاجی پور 

درک و  0/5

 فهم 

کربن را –هر کدام از ترکیب های زیر جزء کدام دسته از هیدروکربن ها هستند و نوع پیوند های بین کربن  232

 در آن مشخص کنید.

 

  

 شهرستان بوشهر –طراح :الحان نوزاد مکوندی 

تجزیه و  5/1

 تحلیل

 دانشی 5/1 هریک از شکل های زیر که مربوط به عناصر موجود در بستر دریا است چه  مواردی را نشان میدهد  233



 

                                          

 )...............................(2)...........................(                                 شکل  1شکل                  

 شهرستان دیلم–راح :فاضل گله گیر ط

 32تا  25صفحه:   استان: شهرستان های تهران

کدام یک از عبارت های زیردر مورد  مسیر توسعه پایدار صحیح نمی باشد.درستی و نادرستی هر گزینه  را  234

 با بیان  دلیل  مشخص  کنید.

ما آسیب کم تری به جامعه ای که در مسیر حفظ حرکت در مسیر پیشرفت پایدار یعنی رفتارهای  -الف

 محیط زیست است وارد کند.

 دهد.  کاهش می را اکسید دی کربن ردپای آهن؛ جمله از و فلزها بازیافت -ب

 های مالحظه و ها هزینه همۀ خدمات، عرضه یا یک ماده تولید در باید پایدار توسعۀ اساس بر -پ

 .گرفت نظر رادر محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی،

 از بازیافت فلز کمتر است .  معدن یک از برداری بهره های هزینه مجموع -ت

 2)زهرا سادات  توالیی ،شهر ری (

درک و  1

 فهم

235 

 

 

 

 

 

 

درمفاهیم جدول زیرکه مربوط به مفهوم  بازیافت می باشد،  هر یک از موارد ستون ) الف ( به کدام مورد از 

 است.ستون ) ب ( مربوط 

 ) توجه داشته باشید یک مورد در ستون ) ب ( اضافی است.(

 ب الف

 (بازگرداندن ضایعات فلزی  1

(معدن کاری ، زمین های اطراف معدن را تخریب 2

 کرده و سبب ریزش و نشست زمین می شود.

(a حفظ منابع طبیعی برای نسل های

 بعدی

 (bذخیره کردن انرژی 

درک و  1

 فهم



 

 

 

 

 

کیلوگرم آهن از سنگ معدن،  1111(در استخراج 3

 کیلو گرم 1111کیلو گرم سنگ معدن آهن و  2111

 از منابع معدنی دیگر استفاده می شود.

(تبدیل ضایعات فلزی به آهن نسبت به تبدیل 4

 کمتری تولید می کند. CO2 سنگ معدن به آهن ، 

 (cکاهش سرعت گرمایش جهانی 

 (dافزایش رد پای کربن دی اکسید 

  (eبه کمک  حفظ گونه های زیستی

 بازیافت

 )بهاره حاصلیان، شهر قدس(

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟ 231
 (چرا دانشمندان به دنبال استخراج فلزات از بستر اقیانوس ها هستند؟1

 مورد نام ببرید( 2(کلوخه ها و پوسته های  اعماق اقیانوس ها معموال دارای چه فلزاتی هستند؟)2

 کربن را نام ببرید؟دگر شکل  3-2

 نفت خام در دنیای کنونی دارای چند نقش اساسی است ؟به طور مختصر بیان کنید؟-4

 فلزات منابع تجدید پذیرند یا تجدید ناپذیر؟چرا؟ -5

 مورد کافی است(2اصول مهمی که جامعه را در مسیر توسعه پایدار قرار می دهد، نام ببرید؟)-1

درک و  3

 فهم 

 شکل به توجه با 235

  ؟هدد می ننشا را اجستخرا مرحله امکد الف(

  ؟ستا مرحله امکد در فلز یافتزبا ب(

  دارد؟ یستز محیط و ژینرا رویبر یتاثیر چه فلز یافتزبا ج(

 د؟شو می تبدیل نمعد سنگ به چگونه فلزد(

 

 

 

 

 

درک و  5/1

 فهم

 



 

 دی، دبیرستان فرهنگ ،شهرستان  قرچک(فرشا  )نسرین

 یک از جمله های زیر گزینه درست را از درون کمانک انتخاب کنید.در هر  234

به اشتراک بگذارد( و با رسیدن به -آ( اتم کربن می تواند الکترونهایش را با اتم های دیگر )مبادله کند

 آرایش هشتایی پایدار شود.

 می باشد.کمتر(  -ب( غلظت گونه های فلزی موجود در کف اقیانوس نسبت به ذخایر زمینی)بیشتر

ماده اولیه برای تهیه  -پ( حدود نیمی از نفتی که از چاههای نفت بیرون کشیده می شود به عنوان )سوخت

 سایر کاالها( استفاده می شود.

ت( در جامعه ای که در مسیر توسعه پایدار حرکت می کند رفتارهای افراد باید به گونه ای باشد که ردپای 

  دهد. کاهش( -زیست محیطی را )افزایش

 اقتدار،شهرستان مالرد( شهدای شاهد دبیرستان نیاسر، ستوده کریمی نرگس )

 1  

-دانش

 و درک

 فهم

صحیح نبودن آن  آیا ساختار رسم شده در شکل درست است؟ در صورت 231

 را  تصحیح نمایید

 

 رقیه صادقی،دبیرستان آفرینش ،شهرستان اسالمشهر( )

درک و  نمره1

 فهم

یازدهم اکسید که توسط یک دانش آموز پایۀ دیمونوکسید و کربنهای کربنلوویس مولکولآیا ساختار 241

 رسم شده است صحیح است؟ در صورت اشتباه بودن علت را برای دانش اموز بیان کنید.              

  آ(  

  ب(

 )مجتبی طیبی، منطقه کهریزک(

 

1 

 ارزشیابی  

 متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید: 241

تن طال برای ساخت وسایل الکترونیکی در سطح جهان استفاده می شود .از یک تن  3111هر ساله بیش از 

کیلوگرم نقره به دست آورد. این در  3کیلو گرم مس و  111گرم طال ،  311تا  151زباله موبایل می توان 

درک و  1

 فهم

 



 

 گرم طال دارد. 5/5در معدن زرشوران ، هر تن خاک معدن  حالی است که

 درصد طال در خاک معدن زرشوران را محاسبه کنید. –آ 

به نظر شما کدامیک از روش های استخراج طال از خاک معدن و بازیافت آن از زباله موبایل،به توسعه  –ب 

 پایدار کشور بیشتر کمک می کند؟ در مورد دیدگاه خود بحث کنید.

 )معصومه پازوکی ،دبیرستان شیخ مفید ،شهرستان  پاکدشت (

تجزیه و 

 تحلیل

 .کنید انتخاب( ب) ستون از مناسب مورد یک( آ) ستون مورد هر برای 242

 مورد از ستون ب اضافه است(1) 

 ستون )ب( ستون )آ(

 ( هیدروکربنی حلقوی و سیر شده است.۱

 میله استفاده می شود. ۷هیدروکربن از ( برای ساختن مدل این ۲

 ( یکی از از هیدروکربن های موجود در نفت خام که آروماتیک است.۳

C2H6 

C6H6 

C2H2 

C6H12 

 اقتدار،شهرستان مالرد( شهدای شاهد دبیرستان نیاسر، ستوده کریمی )نرگس

درک و  55/1

 فهم 

،تجزیه و 

 تحلیل

 پرسش ها پاسخ دهید.با توجه به ساختارهای داده شده به  243

 ( چه نامیده می شود؟۳آ( مدل ارائه شده برای نمایش مولکول )

 ب( کدام ترکیب یک آلکان راست زنجیر است؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید.

 ( را می توان یک هیدروکربن در نظر گرفت؟ چرا؟۴پ( آیا ترکیب )

 ( را به روش آیوپاک بنویسید.۲ت( نام ترکیب )

1)CH3CH2 CH2                  2)CH3CHCH3              3)                               4)O=C=O      

                      CH3                             CH3 

 اقتدار،شهرستان مالرد( شهدای شاهد دبیرستان نیاسر، ستوده کریمی )نرگس 

درک و  5/1

 فهم

 شامل چهار اتم کربن را در نظر بگیرید:هیدرو کربنی  244

 یک آلکان راست زنجیر رسم کنید. –آ 

درک و  1

 فهم



 

 یک آلکان شاخه دار رسم کنید. –ب 

در کدامیک از مولکول های باال ، کربن برای رسیدن به آرایش هشتایی ، امکان تشکیل هر سه نوع  –پ 

 پیوند اشتراکی یگانه ، دوگانه و سه گانه را دارد؟با رسم ساختار نشان دهید.

 )معصومه پازوکی ،دبیرستان شیخ مفید ،شهرستان  پاکدشت (

 32شکل صفحه (است موجود C6H12  اتیکت با  رنگ بی مایعی حاوی هآزمایشگا در ای شیشه ظرف دو 245

 کتاب درسی(

 باشد؟ تواند می هایی ترکیب یا ترکیب چه ها مایع این(آ

دهید؟)راهنمایی :  با  ارائه  مایعات این خانواده بودن متفاوت یا یکسان اثبات برای ای ساده آزمایش( ب

 (1توجه به کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 

 اسالمشهر( ،منطقه اصل سلطانی )فریده

 و تجزیه 5/1

 -تحلیل

 ترکیب 

 هر یک از موارد زیر چگونه به افزایش طول عمر منابع فلزی کمک می کند؟ 241

 آ(بازیافت پسماندهای فلزی و دورریز

 ب(یافتن منابع معدنی جدید

 پ(جایگزین کردن قطعات فلزی با موادی مستحکم و طول عمر بیشتر

 اسالمشهر( ،منطقه اصل سلطانی )فریده

تجزیه و  5/1

 تحلیل

 جمالت و عبارات زیر را با انتخاب واژه درست ،کامل کنید. 245

( وجود C,H,O–C,H (و در ساختارهیدروکربن ها .......)  C,H,O –C,Hآ(در ساختار کربو هیدرات ها...........)

 دارد.

دو(کربن به سه یا چهار کربن وصل شده باشد،به آن -حداقل..............)یکب(در یک هیدروکربن اگر 

 شاخه دار(گویند.-.....................)سیرشده

 گلوله و میله(مناسب تر است.-پ(برای نشان دادن پیوندهای یگانه،دوگانه و سه گانه  مدل..... )فضا پرکن

گلوله و میله(بهتر -م ها با یکدیگر مدل...... )فضا پرکنت(برای نمایش شکل واقعی مولکول و نحوه ارتباط ات

درک و  1

 فهم

تجزیه و 

 تحلیل



 

 اسالمشهر( ،منطقه اصل سلطانی است.                                                                          )فریده

 32تا  25صفحه:   استان: تهران

 .کنید انتخاب را صحیح جواب 244

 با و داشته هیدروکربن رفتار در مهمی نقش ها آلکان ساختار در)هیدروژن -کربن(های اتم شمار)الف

 .یابد می کاهش )جوش نقطه و فراریت -وچسبندگی روی گران(آن مقدار کاهش

( به   C5H12-C3H8درجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر ترکیب راست زنجیر ) 20تا  22ب( در دمای 

 گاز ( می باشد . –حالت فیزیکی ) مایع 

 .است)فشار تحت -مایع(بوتان گاز شامل فندک ج( سوخت

 تمامی تولید -فلزات خوردگی از جلوگیری(برای  آنها از ( و H2O-CCl12در )  ها د( آلکان

 میشود. استفاده)پلیمرها

 

 دانش 2

241 

 

 

 

 .کنید انتخاب را صحیح گزینه مورد هر در

 C12H26یا   C7H16دارد؟  تری بیش جوش نقطه یک کدام )آ

 C9H20یا  C18H38    است؟ بیشتر یک کدام روی گران)ب 

 C17H36یا            C5H12 است؟ کمتر یک کدام فراریت)پ 

 انجام ای ماده چه از خروجی گازهای عبور با نیروگاه از شده خارج  SO2گاز  انداختن دام ت( به

 CaCO3یا   CaO  میشود؟

 کاربرد 1

 .دهید پاسخ زیر های پرسش به 251

 استفاده باید)هگزان یا آب(ماده کدام از خود دست شستن برای میکنند کار گریس با که افرادی)آ

 کنند؟چرا؟

 دهیم؟ تشخیص یکدیگر از را   C6H12و    C6H14مایع دو میتوانیم چگونه)ب

 .بنویسید را ها آلکان ساختار در کربن های اتم به هیدروژن های اتم تعداد نسبت)پ

تجزیه و  2

 تحلیل



 

251 

 

 

 درصدی بازده.میشود تولید اتانول گرم STP   ،4/12شرایط  در آب با اتن گاز لیتر 64/2واکنش  اثر بر

  کنید؟ محاسبه را واکنش

C2H4(g) + H2O(l)      C2H5OH(l)       

 کاربرد 1

سوختن  از .باشد درصد 20 برابر ،)آن معادله موازنه از پس( زیر واکنش درصدی بازده که صورتی در 252

 آید؟ می دست به دی اکسید کربن گرم چند گرم اتانول 2/6

(O=16  ; C=12 ; H=1 :g.mol-1) 

C2H5OH + 3O2        2CO2 +3H2O 

 کاربرد 1

 دانش 1 چیست؟ آن های ترکیب تنوع و کربن عنصر فرد به منحصر های رفتارهای علت 253

  .بنویسید را زیر کربنی ترکیبات از هریک ساختاری فرمول و نام )الف  254

1 2 3 6 2 

     

 هستند؟ شده سیر باال ترکیبات از یک کدام)ب

 است؟  ناپیوندی الکترون جفت دارای ترکیب کدام)پ

 کاربرد 3

 .کنید مشخص دلیل ذکر با را غلط و صحیح جمالت 255

 نقلیه( وسایل سوخت<برق و گرما تامین<مختلف مواد تولید صورت ) به خام نفت از استفاده ترتیب -1

 .میباشد

 .میدهند تشکیل ها هیدروکربن را خام نفت تمامی -2

 .است انرژی تامین نقش از تر کاربردی بسیار امروزه خام نفت برای اولیه مواد تامین نقش -3

 شود. می دیده نیز F , Ca ,S,O های   اتم   Hو   C  های اتم جز به آلی ترکیبات ساختار در -6

 .است برابر تقریب به نیتروژن و کربن های اتم در شده شناخته ترکیبات تعداد -2

 .شوند می متصل هم به کوواالنسی پیوند با اغلب آلی ترکیبات در ها اتم -4

 دانش  3



 

 .اند شده تشکیل واندرواالسی یا هیدروژنی های جاذبه با هم از جدا مولکول از الی ترکیبات -5

 هستند. شده سیر ترکیباتی ها آلکان -2

 با توجه به شیمی انار به پرسش های زیر پاسخ دهید. 251

 

 ( فرمول شیمیایی اولئیک اسید را با نوشتن کربن ها رسم کنید؟1

 ( دو ترکیب راست زنجیر را در تصویر بیابید؟2

 ( یک ترکیب شاخه دار را در تصویر بیابید؟3

 ترکیب لینوئیک اسید چند پیوند دوگانه وجود دارد؟( در 6

 ( فرمول مولکولی مالیک اسید را بنویسید؟2

 ترکیب  5/3

 .بدهید کوتاه به پرسش های زیر، پاسخ 255

 معناست؟ چه به هیدروکربن یک در سیرشدگی مفهوم -1

 چیست؟ در خانگی گاز کپسول در موجود گاز و شهری گاز تفاوت -2

 گرفت؟ قرار توجه مورد ها اقیانوس بستر از استخراج دلیل چه به -3

 

 دانش 5/1



 

 مشخص را زیر جمالت نادرستی یا درستی کربنی ترکیبات میله و گلوله و پرکن فضا مدل به باتوجه 254

 .کنید

 .دارند هم به نسبت یکسانی فاصله هیدروژن های اتم متان ترکیب پرکن فضا مدل در )الف

 .است متان از بیشتر اتن ترکیب پرکن فضا مدل در هیدروژن های اتم میان فاصله)ب

 مشخص میله و گلوله و پرکن فضا مدل در های اتم میان شده تشکیل کوواالنسی پیوندهای تعداد)ج

 .است

 با مقایسه در آن میله و گلوله مدل با ماده یک لوییس ساختار میان بیشتری شباهت ساختاری نظر از)د

 .دارد وجود پرکن فضا مدل

 دانش 1

 31تا  32صفحه:   استان: چهار محال و بختیاری

 .(هستند اضافی موارد از برخی) کنید کامل زیر موارد از استفاده با را شده داده های عبارت از هریک 251

 

 

 

 که در حالت پایدار می تواند با خودش انواع پیوندها کوواالنسی را داشته باشد.اتم عنصری  . أ

 نقطه ای عنصرهای یک ..........، معموالً شبیه به هم است. -ساختار الکترون . ب

یگانه  پیوند چهار با کربن اتم هر آنها در که ها به نام ..................... هیدروکربن از ای دسته . ت

 است. شده متصل یکنار هایاتم به

 تا کربن برابر با ................. است. nتعداد پیوند کوواالنسی در آلکانی با  . ث

 داده می نمایش هیدروژن و کربن های اتم اتصال چگونگی و تعداد آن در که فرمولی . ج

 شود.................. نامیده می شود.

 حداکثر.................... پیوند  ساده وجود دارد. C4H6در هیدروکربن زنجیری به فرمول  . ح

 

 -هفت -گروه  – 3n+1-نیتروژن  –فرمول مولکولی –کربن 

 هشت -خط  نقطه فرمول -2n+2 -آلکان ها 

 دانشی 5/1

درک و 

 فهم

 

جمله های زیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آنها را مشخص کنید. و علت نادرستی یا شکل  211

 .صحیح جمله های نادرست را بنویسید

 نقطه ای اتم،الکترونهای ظرفیت آن نشان داده می شود. –در آرایش الکترون  . أ

 همواره بین دو اتم یکسان یک پیوندکوواالنسی ساده تشکیل می شود. . ب

درک و  25/3

 فهم

 



 

 خام تنها ترکیبات هیدروکربنی  راست زنجیر وجود دارد.در نفت . ت

 کند، دارای سه کربن است.ترین هیدروکربنی که ایجاد حلقه میکوچک . ث

ها عدد کوچکتراز هیدروژن  در همۀ آلکان -کربن به کربن –ربن نسبت پیوندهای کواالنسی ک . ج

 یک است.

 هم به زنجیر یک وهمانند سرهم پشت توانند فقط می هاآلکان ساختار در کربن های اتم . ح

 باشند. شده متصل

 کشیدن نفس و کند می جلوگیری هاشش در تنفسی گازهای انتقال ازها استنشاق آلکان . خ

 .شود می دشوار

 مولکولی سیکلوپنتان با پنتان متفاوت ولی هر دو سیرشده هستند. فرمول . د

 در مولکول پروپان فقط کربن نوع اول و دوم مشاهده می شود. . ذ

 

 کنید. کامل شده، داده موارد از یکی انتخاب با را زیر هایعبارت از یک هر 211
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ناقطبی
  

 .هستند

های کربن در یک آلکان  هر چه تعداد اتم . ت
بیشتر
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پایین تر 
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سیر شده

سیر نشده
های شیمیایی هستند که تمایلی به  انجام واکنش   
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ندارند
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های چسبندگی مولکول . ج
وازلین

گریس
18با فرمول مولکولی        38
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C H

C H
بیشتر است چون زنجیره   

کربنی آن   
بلند تر

کوتاه تر
 است.       

درک و  3

 فهم

 کاربرد 

 

در ارتباط است، این ارتباط را پیدا کرده و  Bبا یک مورد از ستون  Aهای ستون هر یک از عبارت .4 212

 اضافی  هستند.(   Bحرف مربوط را داخل کادر مورد نظر بنویسید) برخی از موارد ستون 

 Bستون  Aستون 

الیۀ ظرفیت خود چهار که درترین اتمیکوچک .أ 

 الکترون دارد.

a) هیدروژن 

b) 2 ،2- دی متیل پروپان 

و نوع اتم ها را در مولکول  فرمولی که فقط تعداد .ب 

 نشان می دهد

c) 
4
Be 

d) 4 ،4 – هگزان دی اتیل 

کاربردی  4

– 
 -فهمیدن

 دانشی



 

 

 سیرشده بودن (e هاآلکان برجستۀ و مهم ویژگی .ج 

 فرمول مولکولی (f اتمی که همواره یک پیوند تشکیل  می دهد .د 

 g) واکنش پذیری 

 (h هاآلکان خانوادۀ عضو نخستین و ترینساده .ه 
6
C 

 C-Hکوچکترین هیدروکربنی که تعداد پیوند  .و 

 است. C-Cکمتر از تعداد پیوند 

i) فرمول ساختاری 

j) یکی 

 متان (3C – C3H7 k(C2H5) نام ترکیب .ز 

 آلکان مایع (l فرمول مولکولی اتیل متیل هگزان .ح 

ترکیبی که در آن با جانشین شدن یک اتم  .ط 

هیدروژن با یک اتم کلر، فقط یک ترکیب تولید 

 می شود

m) آب 

n)  C8H18 

 گرم بر مول 16فرمول آلکانی با جرم مولی برابر  .ی 

 فرمول مولکولی مشابه با بوتان .ك 

o) اتین 

p) C9H18 

تعداد ساختاری C6H14برای مولکولی با فرمول  .ل 

که  می توان در نظر گرفت که دارای کربن نوع 

 چهارم باشد

q) 5-متیل پروپان 

r) C6H14 

s) دو تا 

 t)  پروپیل  –تری اتیل

 متان

های زیر مشخص کنید کدام یک از موارد زیردرست و کدام نادرست با توجه به مدل فضا پرکن مولکول 213

 است. 

AB
C 

می تواند حاصل پیوند کوواالنسی بین اتم هیدروژن و یکی از اتم های   Aمولکول  .أ 

17 9 35
, ,Cl F Br

 باشد.    

یک مولکول سه اتمی است که در آن اتمی که در وسط مولکول قرار گرفته ،قاعده  Bمولکول  .ب 

 هشت تایی را رعایت نکرده است .

باشد.  SiH4می تواند مربوط به مولکول Cشکل  .ج 
14
Si 

 .در تمام این مولکول ها دست کم یک اتم، قاعده ی هشت تایی را رعایت کرده است .د 

 

درک و  1

 فهم

 



 

 را رسم و نام گذاری کنید که در آن یک کربن نوع چهارم دیده شود. C5H12ساختاری از  214

 

تجزیه  1

 تحلیل

حداکثر چند ساختار می توان برای    215
3 6
C H.کاربرد 1 رسم نمود 

 های زیر را  به دست آورید و به پرسش ها پاسخ دهید.فرمول مولکولی ساختار 211
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 هر ترکیب جزء کدام دسته از هیدروکربن هاست؟   .أ 

 فرمول مولکولی کدام ترکیبات با هم یکسان است؟ .ب 

 کدام ترکیب زنجیری دیرتر از بقیه بخار می شود؟ .ج 

 قرار دارند، مشخص نمایید.ترکیباتی که در یک خانواده  .د 

 

 -کاربردی 5/3

تجزیه و 

 –تحلیل 

 ارزشیابی

 

  کنید: کامل را زیر جدول 215

ساختار الکترون  مولکول

 نقطه ای –

تعداد پیوند 

 کوواالنسی

تعداد جفت الکترون 

 های ناپیوندی

3 4
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2 2 2
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3 2
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 کاربردی 3

 

 با توجه به ساختار دو ترکیب زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 214

 کدام ترکیب زیر زنجیر بلندتری دارد؟ .أ 

تجزیه و  2

 –تحلیل 



 

 در کدام ترکیب نیروی چسبندگی بیشتر است؟ .ب 

 نقطه)اسکلتی( هر کدام را رسم کنید.-ساختار خط .ج 

بخواهیم به جای یکی از هیدروژن ها، اتم کلرجایگزین کنیم کدام یک تعداد ترکیبات اگر  .د 

 کند؟بیشتری تولید می

1)     
3 3 3 32 2

CH C CH C CH CH            

 2 )     
3 2 5 2 5 3

CH CH C H CH C H CH 

 کاربردی

 

 گیرند: قرار اتیل های گروه هیدروژن، های اتم جای به متان مولکول در اگر 211

 را بنویسید. حاصل ماده ساختار .أ 

 آن را نام گذاری کنید .ب 

 کاربرد 1

 است.  5ساختار)های( آلکانی را رسم کنید که اختالف کربن و هیدروژن  در آن برابر  251

 

 -تجزیه 25/1

 تحلیل

 نمایید.ترین آلکانی که چهارطرف کربن یکسان نباشد، نشان دهید و نامگذاری ساختار کوچک 251

 

درک و  5/1

 فهم

 دارد؟ چرا؟     مشترک الکترون ۶ با پیوندی زیر های مولکول از یک کدام 252

1)2 2
C H             2 )2 4

C H            3 )6 6
C H                   4 )2 6

C H 

درک و  5/1

 فهم

 مرتب کنید.  با ذکر علتجوش  نقطه افزایش مولکول های زیر را به ترتیب 253

 1 ) 3 2 33
CH CH CH

        2) 
 3 2 32

CH CH CH
             3 ) 3 2 34

CH CH CH
 

درک و  1

 فهم

 مولکول برای 254
3 6 2
C H Cl کرد. رسم توان می مختلف ساختار چند 

 

 کاربرد 1

                                                               چیست؟ روبرو ترکیب مولکولی فرمول 255

                   

 کاربرد 5/1

ها در آن دیده می توان  رسم نمود که انواع همۀ کربن   C7H16چند ساختار می توان برای ترکیبی به فرمول 251

 شود؟

درک و  5/1

 فهم



 

 

 میله ، فرمول مولکولی آلکان های زیر را بنویسید. -با توجه به مدل گلوله  255

  

 

 

 

 کاربرد 1

آ(ساختاری از    254
8 18
C H   گروه متیل باشد. 1رسم نمایید که دارای 

بخواهیم یکی از هیدروژن های آن را با اتم فلوئور جایگزین کنیم چند ترکیب حاصل می شود؟ نام ب(اگر 

 )های( ترکیب حاصل را بنویسید.

 کاربرد 1
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 با جا به جایی پیوند دوگانه در ترکیب زیر چند ترکیب دیگر می توان پدید آورد؟   

 کاربرد 55/1

درساختار داده شده زیر چند اشتباه وجود دارد آنها را بیابید و با توجه به تعداد کربن و هیدروژن شکل  241

 صحیح ساختار را بنویسید.

 

 

 

 

تجزیه  1

 تحلیل

 با توجه به مولکول روبه رو مشخص کنید: 241

 

 این ترکیب چند کربن نوع چهارم وجود دارد؟ در -1

  تعداد هیدروژن های متصل به هر کربن را مشخص کنید. -2

 فرمول مولکولی ترکیب را به دست آورید. -3

تجزیه  5/1

 تحلیل
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2
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3 3

CH

CH C C CH

CH CH



 

 

 ترکیبات زیر را در هریک از ویژگی های داده شده مقایسه کنید. 242

 
    

 

 کاربرد 55/2

مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آنها را مشخص کنید. شکل صحیح آن را نام گذاری های  زیر را  243

 .بنویسید

 اتیل پنتان-3

 دی متیل پروپان -3، 5

 دی متیل هگزان-5،2 -اتیل -4

 دی متیل هگزان -3،4

 دی متیل پروپان-1،3

 متیل هگزان-3 -اتیل -2

 اتیل پنتان -3 -برمو -5

 دی متیل پنتان 4-3 -کلرو -1                

تجزیه  3

 تحلیل

گرم اکسیژن، مصرف می شود، فرمول مولکولی ساده  32گرم از یک هیدروکربن  11در اثر سوختن کامل  244

             C=12   ,   O=16   ,     H=1  g.mol-1ترین هیدروکربن آن چیست؟

 کاربرد 1

 مولکولی  فرمول با ترکیبی برای 245
6 14

C Hسوم نوع کربن دارای که گرفت نظر در توانمی ساختار چند 

 گذاری کنید.    باشد؟ آنها را نام

 کاربرد 5/1



 

هیدروکربنی با فرمول   241
7 16

C H کاربرد 5/2 گذاری کنید.چند ساختاربا زنجیر اصلی پنج کربنی دارد؟ آنها را نام 

چند ساختار می توان برای آلکانی به فرمول  245
5 12

C H در نظر گرفت که با جانشین شدن یک اتم هیدروژن

 به وسیله یک اتم کلر فقط یک ترکیب تولید شود؟ نام آن چیست

 کاربرد 1

 باشد: داشته حجم لیتر میلی 152/1 گازی آلکان یک از گرم 1/1 استاندارد شرایط در اگر 244

H=1  g.mol     فرمول مولکولی آلکان چیست؟ .أ 
-1

            C=12           

 است؟ کدام آن مولکول در کربن جرم به هیدروژن جرم نسبت .ب 

 کاربرد 5/1

 .ترکیبات زیر را نام گذاری کنید 241
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گرم کربن دی  1/15گرم آب و 4/41گرم شامل هیدروژن و اتان سوزانده می شود،  11مخلوطی به جرم  211

 اکسید حاصل می شود، چند درصد این مخلوط را هیدروژن تشکیل می دهد؟

  

گرم اکسیژن به طور کامل   2/35به ترتیب از متان و یک آلکن با مصرف   2به  1مولی مخلوطی به نسبت  211

 آورید.دستگرم آب حاصل شود، فرمول مولکولی آلکن را به 4/14می سوزد. اگر در این واکنش

 

  

 39تا  32صفحه:  استان : خراسان جنوبی

 خط رسم کنید.  –فرمول ساختاری  ترکیبات زیر را بصورت مدل نقطه  262

 متیل هگزان             -2اتیل -6الف( 

 دی متیل پنتان -2،6ب( 

 (2/1 

 نمره(

 کاربرد 

 22/2) ایزومر های ساختاری پنتان را رسم کرده و نامگذاری کنید.  263

 نمره(

درک و  

فهم و 

 کاربرد

               پاسخ دهید . فرمول های ساختاری زیر را در نظر بگیرید وسپس به پرسش های داده شده 266
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 تحلیل 
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 الف( کدام دو ترکیب ایزومر یکدیگرند ؟ چرا ؟ 

 ( چیست ؟ aب( نام آیوپاک ترکیب ) 

 ج( گرانروی کدام ترکیب از بقیه بیشتر است ؟ چرا؟

 آ( نام هیدروکربن روبرو را بنویسید؟  262
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CH
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CH3

CH3

CH3

H3C

 

 .پروپیل اوکتان  را رسم کنید -6دی متیل  -2،3 ب( فرمول ساختاری

 (1 

 نمره(

درک و  

فهم و 

 کاربرد

 را بنویسید.   cو a را نامگذاری و فرمول ملکولی   dو bدر ساختار های گرافیکی زیر   264

 

 

 

 

 

(2 

 نمره(

 کاربرد 

 جاهای خالی زیر را با انتخاب کلمه ی مناسب پر کنید.  265

واندروالسی( می باشد.افزایش شمار اتمهای  -نیروی بین ملکولی در آلکانها از  نوع ................)هیدروژنی

افزایش( قدرت جاذبه بین ملکولی می شود. گشتاور دو قطبی در آلکانها  –کربن باعث ...............)کاهش 

ناقطبی( هستند. در شرایط  –حدود صفر(  است با این توصیف این مواد     ................ ) قطبی  –..) صفر ......

بیشتری(  از دکان دارد  پس نقطه ی جوش هگزان ................)  –یکسان  هگزان  فراریت ...............) کمتری 

کمتری( از گریس دارد  پس گرانروی آن  –......) بیشتری پایین تر ( است. وازلین  چسبندگی ....... –باالتر 

(2 

 نمره(

 دانشی



 

 کمتر( می باشد.  –...........) بیشتر 

 فرمول آلکانی مناسب  برای  هر کدام از عبارات زیر بنویسید.  262

 الف ( آلکانی جامد در دمای اتاق ).................(

 ...........(ب( آلکانی با کمترین نقطه ی جوش )......

 پ( آلکانی برای سوخت فندک ).................(

 ت( آلکانی با چسبندگی باال ).................(

 (1 

 نمره(

 کاربرد

 در هر یک از عبارات زیر دلیل بیاورید. 266

 الف( ازآلکانها برای محافظت فلزها استفاده می شود، زیرا ..........................

بودن آلکانها کم است و استنشاق آنها بر ششها و بدن تاثیر چندانی ندارد، زیرا  ب( میزان سمی

..................... 

 پ( هنگام کار کردن با مواد بنزینی باید نکات ایمنی را جدی بگیرید، زیرا ................

 ........ت( پس از شستن دست با بنزین، پوست خشک می شود، زیرا .......................

 

(2 

 نمره(  

 دانشی

تری متیل هگزان (( برای ترکیب زیر  -6، 3،3-اتیل -2چرا نام ))  300

 نادرست است؟ نام صحیح آن چیست؟

 

(1 

 نمره(

 کاربرد

برای یک آلکان  هشت کربنه دو ساختار متفاوت رسم کنید. بطوریکه در ساختار اولی شاخه های فرعی  301

 اتیل و یک متیل داشته باشد و در ساختار دوم سه متیل داشته باشد.  سپس آنها را نامگذاری کنید.   

(2 

 نمره(

درک و 

فهم ، 

 کاربرد

   .دهید پاسخ سؤاالت به شده داده های هیدروکربن مورد در 312

C12H26  , C10H22  , C4H10  , C6H14  , C25H52 

 دارند؟ وجود جامد حالت به یک کدام و است گاز حالت به یک کدام اتاق دمای در )آ   

 

5/1 

5/1 

 

 

 



 

 چرا؟ است؟ تر چسبنده هیدروکربن کدام )ب   

 چرا؟ است؟ فرّارتر یک کدام )پ   

 ت( ازمیان هیدروکربن های مایع کدام زودتر ازظرف خارج میشود ؟    

5/1 

25/1 

 کاربرد

گرم گاز کربن دی اکسید تولید شده است فرمول مولکولی آلکان را  5/25گرم از یک آلکان  1ازسوختن  313

 بنویسید .

 کاربرد 25/1

314 

 

فرمول مولکولی آلکان کدام است ؟ دراین آلکان چند  درصدجرمی کربن وجود دارد ،  3/12دریک آلکان 

 پیونداشتراکی ) کوواالنسی ( وجود دارد ؟

 کاربرد 1

315 

 

 

 

 عبارت های زیر را تعریف کنید.

 فرمول ساختاری :   -آ

 گران روی :-ب

 آلکان راست زنجیر:-پ

 آلکان شاخه دار:-ت

 دانشی 2

 کنید:کلمه ی مناسب را ازداخل پرانتز انتخاب  311

 هگزان(است. –)پنتان        نام آلکانی راست زنجیربا فرمول  -آ

 هگزان (ایجاد می شود. –ازمولکول اوکتان ، مولکول )پنتان      با کاهش سه واحد -ب

 بوتان (می باشد. –سوخت فندک ، گاز)متان -پ

 بیشتر(است. -چسبندگی گریس از وازلین )کمتر-ت

 صفر(است. –گشتاوردوقطبی آلکان ها حدود)یک -ث

 جامد(است. –در دمای اتاق به حالت )مایع        آلکانی با فرمول -ج

 دانشی 5/1

315 

 

 

 درستی یا نادرستی هریک از عبارت های زیر راتعیین کنید وشکل صحیح عبارت نادرست رابنویسید.

 می باشد. 5اتیل هپتان ،  -3تعداد اتم های کربن در -آ

 نیروی بین مولکولی در آلکان ها از نوع هیدروژنی بوده وبا بزرگ شدن زنجیرکربنی ، افزایش می یابد.-ب

 ، سه ساختارگسترده می توان رسم کرد.      برای آلکانی با فرمول  -پ

درک  

 وفهم



 

 اتان ساده ترین عضو خانواده ی آلکان هاست. -ت

 دردرازمدت به بافت های پوست آسیب می رساند.شستن پوست با آلکان های مایع -ث

 پاسخ دهید: 314

 کدام یک از هیدروکربن های زیر ، جز ء خانواده ی آلکان ها محسوب می شود؟-1

      -ث           -ت          -پ           -ب           -آ

 های داده شده را بنویسید. فرمول مولکولی آلکان هایی با ویژگی-2

 41آلکانی باجرم مولکولی  -اتم کربن         پ 11آلکانی با -اتم هیدروژن                ب  14آلکانی با  -آ

 

 

5/1 

 

5/1 

درک 

 وفهم

 در هرمورد با ذکر دلیل مقایسه های زیر را انجام دهید.-3 311

                نقطه جوش :  -آ

                فراربودن:-ب

                 گران روی :-پ

               نیروی بین مولکولی: -ت

درک و  2

 فهم

،یک فرمول کلی برای محاسبه ی جرم مولی آلکان ها          با توجه به فرمول عمومی آلکان ها ،   311

                  بنویسید.)
 

   
   ) 

 کاربردی 1

 است: 14در یک آلکان  ، اختالف تعداد اتم های هیدروژن وکربن برابر  311

 فرمول عمومی این آلکان را بنویسید.-آ

 جرم مولی این آلکان راحساب کنید.-ب

 mol

g
،H

mol

g
C 112 

 

 باشد؟این آلکان در دمای اتاق به چه حالت فیزیکی می -پ

تجزیه  55/1

 وتحلیل

 کاربردی

 

 

 دانشی



 

312 

 

 آلکان های زیررا نامگذاری کنید.فرمول مولکولی هرکدام را بنویسید.

    -آ    233233 )(CHCHCHCCH 

232223  -ب )()( CHCCHCHCH 

 

55/1 

55/1 

 کاربردی

 فرمول های ساختاری ترکیب های زیررا رسم کنید: 313

 متیل هگزان -2اتیل ، -3-آ

 تری متیل هپتان 4و3و2-ب

 

55/1 

55/1 

 کاربردی

 برای هپتان : 314

 چند ساختارگسترده با یک شاخه متیل می توان رسم کرد؟-آ

 چند ساختارگسترده با یک شاخه اتیل می توان رسم کرد؟-ب

 چند ساختارگسترده با دو شاخه متیل می توان رسم کرد؟-پ

تجزیه  2

 وتحلیل

 داشته باشد :       فرمول مولکولی     و آلکان  142دارای جرم مولی    درصورتی که آلکان  315

 مشخص کنید.  ردلیلرا روی شکل با ذک  و     آ( با توجه به شکل ، آلکان های 

 

     و    در دما وفشار یکسان ، نقطه جوش هریک ازآلکان ها ی  ب( 

 ( چرا؟ 1/251و    1/154پیشنهادی می تواند باشد؟  )  کدام یک از اعداد 

 

               محاسبه کنید.                                              پ( درصد جرمی کربن را در آلکان 

 ت( درشرایط یکسان میزان فراریت کدام کمتراست ؟ چرا؟

 

 کاربرد 5/2



 

311 

 

 

 

 

 با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید : 

 

 

 

 

 

 

 .را نام گذاری کنید  آ ( ترکیب 

 ب( کدام دو ترکیب ایزومر ) همپار( یکدیگرند؟ چرا؟ 

یک گروه اتیل  قرار بگیرد فرمول    پ( اگر به جای اتم هیدروژن متصل به کربن پیوند سه گانه در ترکیب 

 ساختاری ترکیب مورد نظر را رسم کرده و سپس آن را نامگذاری کنید.

 با کدام یک از ترکیب های نشان داده شده در تصویر ، هم خانواده است؟       ت( 

 را بنویسید.       کاربردو نام خانواده

وجود دارد که برچسب آن ها پاک شده   و     روی میز کار آزمایشگاه دو ظرف محتوی ترکیبات  ث( 

 است. یک راه برای شناسایی آ نها پیشنهاد دهید.

متیل اوکتان   نام گذاری کرده  -5ایزوپروپیل،  -1اتیل  – 3دانش آموزی ترکیب مقابل را به صورت :   

است. به نظر شما این نام گذاری درست است؟ اگر پاسخ منفی است نام درست آن را به روش آیوپاک 

 بنویسید؟ 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55/1 

درک 

 وفهم

 

 

 

 

 

 

 

 کاربرد

درک 

 وفهم

درک 

وفهم 

 دانش

تجزیه و 

 تحلیل

 

 کاربرد

 

و هیدروژن  متیل( همه ی اتم های هیدروژن یک اتم کربن را با گروه های      اگر در مولکول اتان  )  315

نام آلکان را رسم کرده و سپس  فرمول ساختاریجایگزین کنیم ، اتیل های اتم کربن دیگر را با گروه های 

 کاربرد 55/1



 

 کنید. گذاری

314 

 

 

 وجود دارند که         و             در هریک از ظرف ها ی مقابل آلکان های  

 برچسب نام هریک از روی ظروف پاک شده است. مشخص کنید که درهر ظرف کدام 

 آلکان وجود دارد؟ 

 

 

 دانش 55/1

311 

 

 

 

      

 

 با توجه به تصویرکه یک ساعت هیدروکربنی را نشان می دهد به سواالت پاسخ دهید : 

شب را نشان دهد، گران روی کدام آلکان بیشتر خواهد بود ؟ چرا؟ روی شکل  مقابل  21آ( اگر ساعت 

 مشخص کنید.

 

  

 

 

 

 

 

 را نشان دهد؟ 4 : 45ب(در شرایط یکسان نقطه جوش کدام آلکان ، قوی تر است درصورتی که ساعت 

 پ(اگر عقربه ی ساعت شمار، آلکانی را نشان دهد که جرم مولی

 باشد ،         دارای فرمول مولکولی    آلکان باشد و 54آن  

 ساعت چنداست؟ و فراریت کدام  کمتراست؟

خط آلکان های شاخه داری را رسم کنید که  عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار روی  –ت( فرمول نقطه 

درک و  55/2

 فهم

 

 

 کاربرد 



 

 باشند؟ 5عدد 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید:  321

                  آ( واکنش مقابل را کامل کنید.                                              

        

 

 ب( فرآورده واکنش را نام گذاری کنید؟

 است؟  واکنش دهنده یا فرآورده ؟ کمترپ( واکنش پذیری کدام هیدروکربن 

گرم فرآورده ی مورد نظر در واکنش فوق ، به چند گرم واکنش دهنده نیاز است؟  4/41ب( برای تهیه 

 %  باشد؟   45درصورتی که بازده ی واکنش 

 دانش 2

 

 دانش

 دانش

 

 کاربرد

  یا       آ( برای محافظت ازیک فلز دربرابرخوردگی از کدام ترکیب می توان استفاده کرد؟ چرا ؟    321

       

 ( می شویند؟      ب( چرا در خشک شویی ها ، لباس های آغشته به رنگ روغن را با تینر ) 

درک  1

 وفهم

آلکانی که روی زنجیراصلی آن یک شاخه ی متیل و اتیل وجود دارد ، کدام  سبک ترینفرمول مولکولی  322

 است ؟

تجزیه  1

 وتحلیل

% این مخلوط را متان تشکیل 5/14گرم موجوداست. اگر  244مخلوطی از گازهای متان و پروپان به جرم  323

 تولید می شود؟    دهد، براثر سوختن کامل این مخلوط ، چند مول گاز 

جزیه ت 25/2

 وتحلیل

324 

 

 

 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید .

 الف( کدام ترکیب سیرشده محسوب می شود ؟

 1 )146HC     2 )66HC       3 )126HC        4 )106HC 

( پنتان         1ب( در کدام گزینه پیشوند نام آلکان نشان دهنده ی تعداد اتم کربن موجود در زنجیر نمی باشد؟ 

 ( اکتان 4( دکان         3( بوتان         2

 پ( دمای جوش کدام ترکیب زیر کم تر است ؟ 

هر 

مورد 

25/1 

 



 

 ( بوتان 4( پروپان         3( پنتان       2( هگزان           1

 ل عمومی آلکانها کدام است ؟ت( فرمو

  1 )22 nn HC         2) nn HC 2       3 )12 nn HC       4 )22 nn HC 

 ث( چرا آلکانها را سیر شده می گویند؟ زیرا....

 خود پیوند دوگانه دارند ( در فرمول ساختاری2( تمایل به انجام واکنش ندارند         1

 ( جزء جامدهای مولکولی هستند.3

 ج( در کدام آلکان زیر فرمول تجربی با فرمول مولکولی یکسان است؟

 ( اکتان  4( هگزان       3( بوتان      2( پنتان   1

 چ( کمترین دمای ذوب و جوش به ترتیب مربوط به کدام آلکان است ؟

 پروپان  –( پروپان 4متان       -  ( متان3پروپان         –( متان 2پروپان      –( متان 1

 ح( دو ترکیب مقابل در کدام ویژگی مشابه نیستند.

  ( تعداد پیوندها هیدروژن و کربن2( فرمول مولکولی       1

 ( سیرشدگی 4( نقطه جوش             3

 

 کدام عبارت صحیح و کدام نادرست است  325

 به طور کلی در آلکانهای راست زنجیر با افزایش تعداد کربن نقطه ذوب و جوش کاهش  می یابد. (1

 به آلکن ها پارافین نیز می گویند.  (2

 دانش 5/1

321 

 

 

 کلمه یا عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید .

 ختم می شود. نام همه ی آلکانها به پسوند )ان/ یل( (1

 ساده ترین آلکان )اتان / اتن( است . (2

اتم کربن در دمای اتاق در حالت ) مایع /گازی( هستند ورابطه بین نقطه  4تا 1آلکانهای دارای  (3

 جوش و جرم مولی آلکانها به صورت ) مستقیم /معکوس( است.

هر 

مورد 

25/1  

 دانش



 

را با خط ( هیدروژن / کربن) خط اتمهای )کربن / هیدروژن( را با نقطه و اتمهای –در روش نقطه  (4

 تیره نشان می دهند.

 

 

 می باشد فرمول مولکولی این ترکیب چیست؟ 12تعداد هیدروژنهای یک آلکان  325

 

تجزیه و  55/1

 تحلیل

درستی یا نادرستی هریک از ساختارهای زیر را مشخص کنید در صورت نادرستی نام درست آن را  324

 بنویسید.       

 دی متیل بوتان  -3،2،1 (1

 اتیل پنتان -2 (2

 اتیل پنتان  -3دی متیل  – 2و 2 (3

 تری میتل پنتان  -4و4و2 (4

 

 کاربرد 2

 41گرم هیدرو کربن  111% از جرم یک هیدروکربن غیر حلقوی را کربن تشکیل می دهد ) یعنی در هر 41 321

 گرم آن کربن است( فرمول تجربی این هیدرو کربن را تعیین کنید .

 آیا این هیدروکربن سیرشده است یا سیر نشده ؟ چرا؟ ب(

تجزیه و  5/1

 تحلیل

 آلکانهای راست زنجیر زیر را به ترتیب افزایش نقطه جوش مرتب کنید . 331

2612HC -  83HC - 188HC 

 کاربرد  5/1

 تولید می کند. STPگرم از آلکان زیر براثر سوختن کامل چند لیتر  کربن دی اکسید در شرایط  11 331

  

1  

 شکل روبه رو نشان دهنده چه آلکانی است ؟  332

 این مولکول  بر اساس کدام مدل نمایش داده شده است ؟

 دانش 

 کاربرد  نام ترکیبات زیر را بنویسید  333



 

1)          3 ) 

 

2)   3223 CHCHCHCH                       4 ) 

 

 راست زنجیر(  –چه نوع آلکانی را نشان می دهد ) شاخه دار  1ترکیب 

 را بنویسید . 3ج( فرمول مولکولی ترکیب 

خط  –خط مولکول داده شده را به فرمول ساختاری و فرمول ساختاری را به صورت نقطه  –فرمول نقطه  334

 رسم کنید .

 ب(الف( 

 کاربرد 1

 44تا  31صفحه:  استان: خراسان شمالی

 را تعیین کنید و در صورت نادرست بودن علت آن را بیان کنید.های زیر درستی یا نادرستی عبارت 335

 شود.الف( اتانول الکلی دو کربنه و سیر نشده است که به هر نسبتی در آب حل می

 توان انواع پالستیک،الیاف و ... را تهیه کرد.ها میب( با استفاده از آلکن

 بکتر است.پ( هر چه درصد نفت کوره در نفت خام بیشتر باشد آن نفت س

 شود.ها به هواکره میت( جایگزینی زغال سنگ با نفت سبب ورود مقدار بیشتری از آالینده
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 فهم
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 دانش 5/1 های زیر :با توجه به واکنش 331
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 را بنویسید و نامگذاری کنید. Bو  Aی الف( فراورده

 انجام شده است؟ 2توان فهمید واکنش ب( چگونه می

 

 

 

 

 

 

 کاربرد

 فرمول مولکولی هیدروکربن حلقوی زیر را بنویسید. 335

 

 

 

 فهم 5/1

دانش آموزی در آزمایشگاه مشغول به کار بود که متوجه شد دو ظرف حاوی مایع بی رنگ بدون برچسب  334

توان بود.چگونه می  C6H14و دیگری   C6H12های آنها بر روی زمین افتاده که یکی از آنها هستند و برچسب

   است؟ C6H14و کدام حاوی   C6H12 با آزمایش مشخص کرد کدام ظرف حاوی

 کاربرد 1

 دهد.جدول زیر مقایسه بنزین با زغال سنگ را نشان می 331

 

 

 

 ی نفتی جایگزین بهتری برای زغال سنگ است؟الف( چرا بنزین به عنوان فراورده

 های بهبود کارایی زغال سنگ را بنویسید.ب( راه

 شود؟تولید می  CO2گرم زغال سنگ چند گرم  51پ( با توجه به جدول باال در اثر سوختن 

 فهم 25/2

 دانش

تجزیه و 

 تحلیل

با توجه به .انددر شکل زیر چهار نوع نفت خام بر اساس مواد و اجزای سازنده آن با یکدیگر مقایسه شده 341

 :این شکل

 فهم 1



 

 چرانفت سنگین کشورهای عربی

 گران روی بیشتری از نفت برنت 

 .دریای شمال دارد؟توضیح دهید 

با مقدار گاز اتین مصرفی در واکنش      C2H2 (g) + F2 (g) اختالف جرم گاز اتین مصرفی در واکنش  341

C2H2 (g) + Br2 (g)       و در واکنش 90چند گرم است؟)درصد خلوص اتین مصرفی در واکنش اول %

گرم فراورده در واکنش دوم تولید شده  55/112گرم فراورده در واکنش اول و  132% است و  11دوم 

 Br = 80 , F = 19 , H = 1 , C = 12 g/molاست( 

تجزیه 

و 

 تحلیل

5/2 

مطابق میانگین رسد؟ و مطابق نمودار زیر خوشبینانه ترین برآورد، میزان نفت خام در چه سالی به صفر می 342

 افتد؟برآورد،حداکثر تولید نفت خام در چه سالی اتفاق می

 

 

 

 

 5/1 فهم

هایی با نفت خام را به صورت مخلوط..................جزء به جزء ......................در فرایند پاالیش با استفاده از  343

 .کنندجدا می.................... ی جوش نقطه

 نزدیک به هم -نمک ها و اسیدهای –تقطیر ( 2           نزدیک به هم     –های هیدروکربن –تبخیر ( 1 

با اختالف زیاد از  -نمک ها و اسیدهای – تبخیر( 4             نزدیک به هم  –های هیدروکربن – تقطیر( 3 

 هم

 5/1 دانش

 .اتم هیدروژن است....................... اتم کربن و  15تا  11هایی با ی نفت سفید شامل آلکانماده 344

 32تا  22( 4                         31تا  21( 3                        24تا  14( 2                           15تا  11( 1  

 5/1 فهم

 44تا  31صفحه:  استان: خراسان رضوی

دانش و  1 های زیر پاسخ دهید. ( به پرسش 2یا  1های زیر) با توجه به ترکیب 345



 

1) CH3 – CH = CH2                  2) CH3 – CH2 – CH2 – CH3                                                                                  

 توان در صنایع پتروشیمی برای ساخت مواد جدید استفاده کرد. چرا؟الف(از کدام تر کیب می

 ( است را بنویسید2ب( ساختار و نام آلکینی که هم کربن با ترکیب   ) 

 کاربرد

 های داده شده را کامل کنید.واکنش 341

........2322  HCHCHCHCH)الف 
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 با توجه به ترکیبات داده شده به سواالت پاسخ دهید.

 

 

 

 

 

 کدام ترکیب به عنوان ضد بید به کار می رود؟ (1

 نام ترکیب )ب( را بنویسید. (5

 کدام ماده واکنش پذیری بیشتری دارد؟ چرا؟ (3

 کدام ماده در ساخت پلیمرها به کار می رود؟ (4

-دانش  25/1

 کاربرد

 

 

 

 

 

 

 

استدالل  1 علت را در هر مورد زیر بنویسید. 344

 و دانش



 

 

 

 آلکن ها و آلکین ها در مقایسه با آلکانها واکنش پذیری بیشتری دارند. -الف

 میوه های نارس را در مجاورت گاز اتن قرار می دهند . -ب

 کاربرد  5/1 توان این دو ماده را از هم شناسایی کرد؟دو مایع بی رنگ هگزن و هگزان در اختیار داریم. چگونه می  341

 به دولولۀ آزمایش که محتوی برم در تتراکلرید کربن است، هگزان و هگزن افزوده شده است. 351

 ای افزوده شده است؟های آزمایش چه مادهمشخص کنید به هرکدام ازلوله

 

 

 

 

 کاربرد 55/1

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 351

 شود.الف(بیش از ...............درصد نفت خام صرف سوزاندن و تامین انرژی می

 ب(سوخت هواپیما طور عمده از ............تشکیل شده است.

 یابد.ج( در برج تقطیر از باال به پایین دما............. می 

 دهند می تشکیل 77………را خام نفت در موجود های هیدروکربن عمدۀ بخش د(

 دانش 1

 درباره اتن به پرسش های زیر پاسخ دهید.  352

 الف( فرمول مولکولی و ساختاری آن را مشخص کنید. 

 ب( معادله واکنش آن را با برم مایع نوشته و حالت فیزیکی مواد موجود در واکنش را تعیین کنید. 

 کاربرد 5/1

 کوتاه پاسخ دهید. 353

 است. C 6 H6الف( هیدروکربنی سیر نشده با فرمول مولکولی  

 . ب( در جوشکاری از سوختن این گاز دمای الزم برای جوش دادن قطعات فلزی تامین می شود

 دانش 55/1



 

 ج( در کشاورزی از این گاز به عنوان عمل آورنده استفاده می شود .

 شود؟الف( واکنش زیر به چه منظوری در نیروگاه ها انجام می 354

 

 ب( تولید کدام گاز در استخراج زغال سنگ می تواند باعث انفجار شود؟

کاربرد و  5/1 

 دانش

 44تا  31صفحات:  استان: خوزستان

 دانش 1 راه های بهبود کارایی زغال سنگ را بنویسید. 355

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 351

 آ( شست و شوی زغال سنگ به منظور حذف چه ماده ای انجام می شود؟

 در کشاورزی به کار می رود؟"عمل آورنده  "ب( کدام گاز به عنوان 

 بستگی دارد؟پ(رفتار آلکان ها همانند سایر مواد به چه عاملی 

 ت( فرمول مولکولی سرگروه آروماتیک ها چیست؟

 دانش 1

 باحذف موارد نادرست، عبارت درستی را به دست آورید. 355

هیدروکربن های( نفت   –تقطیر( جزء به جزء ) نمک و اسیدهای    –درفرایند پاالیش با استفاده از )تبخیر 

 با اختالف زیاد از هم( جدا می کنند.  –یک به هم خام را به صورت مخلوط هایی با نقطه ی جوش) نزد

 دانش 55/1

354 

 

 

در اختیار داریم. چگونه با انجام یک     "هگزن  -1"و         "هگزان  "دوارلن محتوی مایع های بی رنگ از

 آزمایش در آزمایشگاه شیمی می توان آنها را ازهم دیگر تشخیص داد؟

درک و  1

 فهم

351 

 

 نادرستی هریک ازعبارت های زیررا با بیان علت مشخص کنید.درستی یا 

 آ( همه ی ترکیب های حلقوی آروماتیک هستند.

 ب( تعداد پیوندهای اشتراکی درساختار سیکلوهگزان شش واحد بیش تر از بنزن  است.

 پ( در ساختار نفتالین دو اتم کربن در تشکیل هیچ پیوند یگانه ای شرکت نکرده اند.

 ازجداکردن نمک ها واسیدها، نفت خام رابه همراه آب درون آن ، پاالیش       می کنند.ت( پس 

 

درک  2

 وفهم



 

 شکل زیر، برج تقطیر یک پاالیشگاه نفت خام را نشان می دهد: 311

 آ(بنزین از کدام ناحیه ی برج تقطیر خارج می شود؟

 ب( نمک ها واسیدها از کدام قسمت برج تقطیر خارج می شوند؟

 پ( گرانروی هیدروکربن های کدام ناحیه، بیش تر است؟ چرا؟

 

درک و  25/1

 -فهم 

 کاربرد

 به پرسش ها ی زیر، پاسخ دهید. 311

 خط پروپین را رسم کنید. -آ( فرمول نقطه 

ب( این ترکیب می بایست با چند مول گاز هیدروژن واکنش دهد تا به ترکیبی تبدیل شود که اتم های 

 چهار پیوند اشتراکی داشته باشند؟کربن آن هرکدام 

 

درک و  55/1

 -فهم 

 کاربرد

 با توجه به واکنش های زیر، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. 312

 )     ( )    
  
      

 )     ( )    
     
→         

 بنویسید. 2آ(  دوکاربرد برای فراورده ی  واکنش شماره ی 

 ، محلول سیرشده تهیه کرد؟ چرا؟2فراورده ی واکنش ب( آیا می توان از 

 پ( کاتالیزگر کدام واکنش یکی از فراوردها ی مهم پتروشیمیایی به شمار می آید؟

درک و  25/1

 –فهم 

تجزیه و 

 تحلیل

 شکل زیر نمایی از واکنش تکه ای گوشت چرب با بخار برم رانشان 313

  می دهد. 

 است؟ چرا ؟آ( آیا جرم گوشت در دوظرف یکسان 

 ب( مقدار بخار برم را در دو ظرف با یک دیگر مقایسه کنید.

پ( مولکول های چربی موجود در گوشت خواصی شبیه به آلکان ها یا   

 آلکن ها دارد؟ توضیح دهید.

تجزیه و  25/1

 تحلیل

 با مقایسه ی فراورده های سوختن بنزین وزغال سنگف به پرسش های مطرح پاسخ دهید. 314

آ(برای حذف کدام گاز ، از کلسیم اکسید استفاده می شود؟ نام شیمیایی  فراورده ی این واکنش را 

 بنویسید.

 ب( سوختن کدام ماده اثر گلخانه ای را بیش تر می کند؟ چرا ؟

 پ( استخراج کدام ماده در شرایط بسیارسخت وپرخطری انجام می شود؟

 ترکیب 55/1



 

 زغال سنگ تولید می شوند؟ ت( اکسیدهای کدام عنصرها فقط در اثر سوختن

 

 


