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ل 
فص

1 

  .اند برخي مواد فلزند يا از فلز ساخته شده
     مرجع    .در جاي خالي كلمه مناسب قرار دهيد 

  .شود يكي از معدود فلزاتي است كه در طبيعت به صورت آزاد يافت مي). . . . . الف.1
  .ها كاربرد دارد كشي ساختمان رنگ است كه در سيم فلزي براق و سرخ). . . . ب
  .شود اژ مورد استفاده در بدنه هواپيما همراه آلومينيم استفاده ميدر آلي. . . . . فلز )پ

  بار تكرار 2 - مدرسه رسالت - تهران 
  

كتاب  2ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه
  درسي
  بار تكرار 2- شاهد -تنكابن

  .هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت 
  .آيد اال بدست ميفلز مس از طريق ذوب سنگ معدن آن در دماي ب) الف.2

از معدن مس سرچشمه در استان كرمان استخراج فقط در ايران سنگ معدن مس را ) ب
  .كنند مي

  غ        ص 
  غ        ص 

  تيزهوشان شهيد بهشتي -تنكابن

  بار تكرار 3

   

  . پاسخ صحيح را مشخص كنيد 
  اي دارد؟ اين فلز در جواهرسازي كاربرد گسترده)الف.3

  آهن )4    منيزيم )3  يرو) 2  طال )1
  .است. . . . كات كبود در ساختمان خود داراي فلز )ب
  آهن )4    روي )3  سرب )2  مس )1

كتاب  2ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه
  درسي

  

  دبيرستان انديشه –اسفراين 

  بار تكرار 2

   ).ي جدول ممكن است بيش از يك فلز قرار گيرد در هر خانه( .جدول زير را كامل كنيد 

  نماد شيميايي  فلز  كاربرد.4
      ساخت جواهرات

      هاي برق سيم
      سازي ساختمان

       بدنه هواپيما

 كتاب درسي 3و  2هاي  ط با متن صفحهمرتب

     مرجع  .كامل پاسخ دهيد به صورت به سؤاالت زير 
كتاب  3ي  اگراف اول صفحهمرتبط با پار  ) سه مورد(اي دارد؟  به چه علت فلز مس در زندگي امروز كاربرد گسترده.5

  درسي

كتاب  2ي  مرتبط با پاراگراف دوم صفحه  آيد؟ فلز مس در صنعت چگونه به دست مي.6
  درسي

 .پذيري يكساني ندارند ها واكنشفلز
  در جاي خالي كلمه مناسب قرار دهيد؟ 

  .دهد با گاز اكسيژن واكنش نمي. . . . . مطابق متن كتاب درسي، عنصر   ) الف.7
ي آهن، روي و منيزيم قرار داده است به نظـر   ضا در سه ظرف محتوي محلول كات كبود سه تيغهر) ب

ي  هـا را بايـد بنويسـد تـا مقايسـه      ي خـود در جـاي خـالي نـام كـدام تيغـه       شما او براسـاس مشـاهده  
  پذيري آنها درست باشد؟ واكنش

  . . . . .   >روي  >. . . . .   
  .سوزد ي چراغ گرم كنيم به سرعت مي ر شعلهرا د. . . . . اگر يك تكه   ) پ
  .باشد مي. . . . . و   . . . . . دهد و فرآورده آن شامل    منيزيم با مس سولفات واكنش مي) ت

بار  2- تيزهوشان شهيد بهشتي  -بيرجند
  تكرار

  بار تكرار 3- شاهد -تنكابن

  

  

  

  

بار  2-تيزهوشان شهيد بهشتي -تنكابن
  تكرار
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 مرجع  .هاي زير را مشخص كنيد ي عبارتدرستي يا نادرست
  غ     ص           .پذيري منيزيم كمتر از آهن است واكنش) 8.1

  غ     ص         .سرعت واكنش مس با اكسيژن بيشتر از واكنش منيزيم با اكسيژن است) 2
  بار تكرار 2 -آموزگار - اردبيل

  كتاب درسي 3ي  مرتبط با متن صفحه

     مرجع    .خص كنيدمش پاسخ صحيح را با عالمت  
  پذير است؟ هاي زير، واكنش شيميايي امكان يك از حالت در كدام .9

  منيزيم در سولفات مس) ب  مس در سولفات آهن) الف
  آهن در سولفات منيزيم) د  مس در سولفات منيزيم) ج

  بار تكرار 7 - شاهد آخونديها-كرج

  .به كار رفته است . . . . .كات كبود جامد بلوري آبي رنگ است كه در آن فلز .10
  روي) د  سديم) ج  مس) ب  آهن) الف

  بار تكرار 2 –انديشه  –اسفراين 

  پذيري بيشتري با اكسيژن دارد؟ يك از فلزات زير، واكنش كدام.11
  منيزيم) د  طال) ج  مس) ب  آهن) الف

  بار تكرار 2 -مدرسه قائم -شهريار

     مرجع    .به سؤاالت زير به صورت كوتاه پاسخ دهيد 
  بار تكرار 2 - كاوش -مشهد  سوزد، كدام است؟ اي مي كننده ي چراغ با نور خيره ي كه با قرار گرفتن بر روي شعلهفلز.12

هاي آهن، منيزيم، روي، سرب در محلول كات كبود، كدام محلول زودتر تغيير رنگ با قرار گرفتن تيغه.13
  دهد؟ مي

  بار تكرار 2 - فرزانگان - بجنورد

  پاسخ دهيد؟ Znو  Fe، Mg ،Cuبا توجه به عناصر  .14
  پذيرتر است؟ كدام يك از همه واكنش) الف
  پذيري كمتري نسبت به بقيه دارد؟ كدام يك واكنش) ب

  بار تكرار 3 - 2فرزانگان  -ساري

     مرجع    .به سؤاالت زير به صورت كامل پاسخ دهيد 
  .كات كبود استفاده كردتوان از واكنش آنها با محلول  پذيري فلزها مي براي مقايسه واكنش) الف.15

  .را با نوشتن دليل مقايسه كنيد) Au(و طال ) Fe(، آهن )Zn(واكنش فلزهاي روي ) الف
  .معادله نوشتاري تشكيل مس اكسيد را بنويسيد) ب
  :هاي داده شده پاسخ دهيد در آزمايش واكنش فلز آهن با محلول سولفات مس به پرسش) پ
ول مس سولفات بنويسيد، تغيير رنگ ايجاد شده مربوط به كدام تركيبمعادله واكنش فلز آهن را با محل) 1

  است؟
دهد؟ مقداري فلز منيزيم اضافه كنيم آيا واكنشي رخ مي) الف(اگر به محلول واكنش انجام شده در بند ) 2

  چرا؟
  ي فلزات يكسان است؟ براي جواب خود دليل بياوريد؟ پذيري همه آيا واكنش) ت
  زند يا ظروف آهني؟ چرا؟ زنگ ميظروف مسي زودتر ) ث

بار  3 -تيزهوشان شهيد بهشتي -تنكابن
  تكرار

  

  

ي  صفحه -مرتبط و مكمل آزمايش كنيد
  كتاب درسي 3

  

  

  

  

  

  

بار  10 -شاهد شهيد شوشتري -مشهد
  تكرار
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  .اند برخي مواد نافلزند يا از نافلز ساخته شده
     مرجع    در جاي خالي كلمه مناسب قرار دهيد؟ 
  .باشد مي. . . . و . . . . ، . . . . ، . . . . ، . . . . هوا مخلوطي همگن از گازهاي -الف.16

  .بندي عنصرها قرار دارد جدول طبقه 5نام دارد و در گروه . . . . . عنصري كه در كبريت سازي دخالت دارد -ب
  .شود ياستفاده م. . . . . ي  از گاز نيتروژن به طور عمده براي تهيه-پ
  .كند خورشيد به زمين جلوگيري مي. . . . . از رسيدن پرتوهاي پرانرژي و خطرناك . . . . . گاز -ت
  .اسيدي است كه در خودروسازي كاربرد دارد. . . . -ث
  .شود استفاده مي. . . . . براي تصفيه آب آشاميدني از عنصر -ج
  .نيز وجود دارد. . . . . ، عنصر Oو  Hدر سولفوريك اسيد عالوه بر -چ
  .شود ناميده مي. . . . . گاز دو اتمي كه در تنفس جانداران نقش دارد -ح
  .افزايند تا از پوسيدگي دندان جلوگيري شود يكي از موادي است كه به خمير دندان مي. . . . . -خ
  .                واكنش زير را كامل كنيد- د

+ . . . . .يدروژن گاز ه آمونياك 

كتاب  4ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه
  درسي
  بار تكرار 5 -آموزگار - اردبيل

  
  بار تكرار 5- شاهد آخونديها-كرج

  
  بار تكرار 5- شاهد آخونديها-كرج

  
  كتاب درسي 4ي  مرتبط با شكل صفحه

  
  بار تكرار 3 - مدرسه رسالت-تهران

  
  بار تكرار 2 -2فرزانگان -ساري

  
  بار تكرار 3-)س(معصومه- اروميه

  
  كتاب درسي 6ي  مرتبط با متن صفحه

  
  كتاب درسي 5ي  مرتبط با  متن  صفحه

  .هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت 
  .                كند گيري ميزمين جلو اليه ي اوزون از ورود گاز نيتروژن به) الف.17

  .          سازي كاربرد دارد كلر عنصر فلزي است و در كبريت) ب
  .                                        در ساختمان اسيدسولفوريك، اكسيژن وجود دارد) ج
  .    آمونياك در تهيه كودهاي شيميايي و مواد منفجره كاربرد دارد) د
 هاي خاموش يا نيمه فعال ي آتشفشان در دهانه رنگ است كه زردگوگرد جامدي ) هـ

  . شود يافت مي

  غ        ص 
  غ        ص 
  غ        ص 
  غ        ص 
  غ        ص 

  بار تكرار 5 -شهيد بهشتي - اردبيل

  بار تكرار 2 -شهيد بهشتي - اردبيل

كتاب  4مرتبط با پاراگراف سوم صفحه 
  درسي

بار  3 -ولتي مهديهغيرد - دليجان
  تكرار

  بار تكرار 6 -)س(معصومه  - اروميه

   

  . مشخص كنيد پاسخ صحيح را با  
  ها كدام است؟ ها به نوع اتم در هر مولكول سولفوريك اسيد، نسبت تعداد اتم.18

3 )الف
7 )ج  2) ب  6

3) د    3
7  

  بار تكرار 2 - )عج(امام مهدي  -تهران

  گردد كدام است؟ هاي باالتر هواكره مانع رسيدن پرتوهاي فرابنفش به زمين مي گازي كه در اليه.19
  نيتروژن )د    اوزون )ج  اكسيژن) ب  اكسيد كربن دي )الف

  بار تكرار 2 -آموزگار - اردبيل

  تا از پوسيدگي دندان جلوگيري كند؟ كنند ي زير را به خميردندان اضافه مي كدام ماده.20
   فسفر )د     فلوئور )ج  كلر) ب  آهن )الف

  بار تكرار 2 - كاوش -مشهد

  ؟نيستيك جزء كاربردهاي نيتروژن  كدام.21
  كود شيميايي )د    سرد كننده )ج  توليد سولفوريك اسيد) ب  مواد منفجره )الف

 -نمونه دولتي شهيد شجيعي -اسفراين
  بار تكرار 4

  ؟شود نمييك از موارد زير از كلر يا تركيبات كلر استفاده  در كدام.22
  هاي گياهي در دفع آفت )ب    ي خمير دندان در تهيه )الف
  ساخت هيدروكلريك اسيد )د  در ضدعفوني كردن سبزيجات و آب استخرها )ج

  بار تكرار 2 -فاطمه الزهرا -مازندران
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1 

  . )در سمت چپ يك مورد اضافي است(.ت چپ متصل كنيدهر يك از عناصر سمت راست را به كاربرد آن در سم 
  بار تكرار 3 - كاوش -مشهد كاربرد  عناصر.23

  كتاب درسي 5ي  مرتبط با شكل صفحه  مواد منفجره*   نيتروژن

  كتاب درسي 6ي  مرتبط با شكل صفحه  ي استخرها ضدعفوني كننده*   كلر

  كتاب درسي 6 ي مرتبط با متن صفحه  هاي بدن تنظيم فعاليت*   فلوئور

  كتاب درسي 6ي  مرتبط با متن صفحه .شود ها يافت مي ي آتشفشان رنگي كه در دهانه جامد زرد*   گوگرد

    .افزايند يكي از موادي است كه به خمير دندان مي*   

     مرجع    .به سواالت زير به صورت كوتاه پاسخ دهيد 
  بار تكرار 2 -پروفسور سميعي -رشت  )ي واكنش معادله(رود؟  كدام واكنش براي توليد آمونياك در صنعت بكار مي.24

  بار تكرار 2 -شاهد - اردبيل  .دو مورد از كاربردهاي سولفوريك اسيد را بنويسيد.25

  كتاب درسي 5ي  مرتبط با شكل صفحه  .سه مورد از كاربردهاي گاز نيتروژن را بيان كنيد.26

  .زير به صورت كامل پاسخ دهيد به سوال 
  بار تكرار 2 - فرزانگان - بجنورد  هاي باالي جو چيست؟ ون در اليهنقش اوز.27

كتاب  4ي  صفحه اول  مرتبط با پاراگراف  ي هوا را نام ببريد؟ دهنده ترين گازهاي تشكيل مهم.28
  درسي

  بار تكرار 5 -2فرزانگان  -مازندران  .چرخه نيتروژن را شرح دهيد.29

  كتاب درسي 5ي  مرتبط با گفتگو كنيد صفحه   .ي نيتروژن بنويسيد نقش گياهان را در چرخه.30

  بندي عنصرها طبقه
  .ا با كلمات مناسب پر كنيدجاهاي خالي ر

در . . . . . و . . . . . در ساختمان هموگلوبين خون . . . . . ه هاي بدن نقش دارند؛ براي نمون عنصرها در فعاليت) الف.31
آهن، سديم، پتاسيم، يد، . (ها موثرند در رشد استخوان. . . . . هاي بدن و  در تنظيم فعاليت. . . . . هاي قلب و  فعاليت
  )كلسيم

  )پتاسيم، كلسيم. (با آب بسيار شديد است. . . . . واكنش عنصر ) ب
 .يابد گيرند، از فلز شروع شده و با نافلز پايان مي قرار مي. . . . . ندي عنصرها، معموال عنصرهايي كه در يك ب در دسته) پ
. . .پذيري را دارند و در زير  واكنش. . . . . اين عنصرها در بين فلزها . هستند. . . . . اغلب عنصرهاي گروه يك،) ت
  . شوند نگهداري مي. . 
  شيميايي عناصر زير مشخص كنيد اين فلزات در كدام گروه و دوره جدول قرار دارند؟با توجه به نماد ) ث

Si29
N14و . . . . ) و رديف . . . . گروه  (14

  . . . .)رديف . . . . گروه ( 7
  .   برابر دارند. . . . . عناصري كه در يك ستون جدول تناوبي قرار دارند، تعداد ) ج

كتاب  8ي  مرتبط با پاراگراف صفحه
  درسي

  

  

  بار تكرار 2- تيزهوشان شهيد بهشتي - بيرجند

  بار تكرار 3- فرزانگان - بجنورد

  

  بار تكرار 2 - كاوش -مشهد

  

  

بار  2 -هماهنگ صبح استان مازندران
  تكرار

  .با عنصرهاي داده شده كامل كنيدبندي عنصرهاست جاهاي خالي مشخص شده را  شكل زير قسمتي از جدول طبقه.32
He2    H1 Cl Na Mg

F N Al

Ne C S

 
 
 

    ...      ...  B5     
    ...          ...    

  كتاب درسي 7ي  مرتبط با جدول صفحه
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     مرجع    .نيددرستي و نادرستي هر يك از موارد زير را بيان ك 
 غ      ص                 . است Hهيدروژن در هر تركيب به صورت ) الف.33

 غ      ص               .با هم برابر است Na11و  Li3هاي اليه آخر  تعداد الكترون) ب
غ        ص            .گيرند، خواص يكساني دارند بندي قرار مي عناصري كه در يك گروه از جدول طبقه) پ
 غ      ص               .بندي قرار دارند جدول طبقه 6عنصرهايي مانند فلوئور و كلر در گروه ) ت

  بار تكرار 2 -شهيد بهشتي - اردبيل
  

  بار تكرار 3 - آيت اله طالقاني -مشهد
  
  كتاب درسي 7رتبط با پاراگراف اول صفحه م

  
  بار تكرار 2 -ونه شهيد چمراننم -خلخال

 مرجع   .مشخص كنيد)(ي صحيح را با عالمت گزينه
  دهد؟ كدام گونه با آب واكنش شديدتري مي.34

  Ca )د    Mg )ج  Na )ب  Si )الف

بار  2 -تيزهوشان شهيد بهشتي -بيرجند
  تكرار

  الكترون دارد؟ 4هاي زير در مدار آخر خود  كدام يك از ذره.35
  N7 )د    C6 )ج  O8 )ب  F9 )الف

  بار تكرار 3 - شاهد آخونديها-كرج

  باشد؟ كدام يك از گازهاي زير جزء گروه هشتم جدول مي.36
  نيتروژن )د    اكسيژن )ج  هيدروژن )ب  هليم )الف

  كتاب درسي 7ي  حهمرتبط با جدول صف

  به كدام طبقه و رديف تعلق دارد؟ Si14عنصر .37
  3- 3 )د    3- 4 )ج  2- 3 )ب  2- 4 )الف

بار  2 -تيزهوشان شهيد بهشتي -بيرجند
  تكرار

تواند روند كلي تغيير كدام خاصيت عنصرها در جدول تناوبي نسبت به  مي Xبا توجه به نمودار زير .38
 باشد؟ Zعدد اتمي 

  
  هاي مدار آخر در هر دوره از چپ به راست تعداد الكترون )ب  تعداد مدارها در هر رديف )الف
آخر عنصرها در هر ستون از باال به پايين مدارهاي  تعداد الكترون) د    خواص فلزي در هر رديف) ج

 -)س(فرزانگان حضرت زينب  -بيرجند
  بار تكرار 2

ي سوم و چهارم جدول  از چپ به راست عنصرهاي پشت سر هم دوره به ترتيب Aو  E ،D ،C ،Bاگر .39
  است؟ نادرست، كدام مطلب )يك گاز  از ستون هشتم باشد Cتناوبي باشند و 

    .يك فلز از ستون اول است D )الف
  .دهند با آب به شدت واكنش مي Eو  D )ب
  . بندي عنصرها تعلق دارد جدول طبقه 6به ستون  Aاتم عنصر  )ج
 .داراي تعداد مدار برابر هستند D , C )د

 2 - نژاد تيزهوشان شهيد هاشمي -مشهد
  بار تكرار

  گيرند؟ هاي اتمي بور، كدام عنصرها در يك ستون جدول تناوبي قرار مي با توجه به مدل.40

  
    Be , Mg )ب    Al , Mg )الف
 Li , Mg )د                                             Li , Be )ج

  بار تكرار 2 - هماهنگ صبح - ز البر
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ل 
فص

1 

 مرجع   .زير را با پاسخ كوتاه جواب دهيد سؤاالت 
  :نقش عنصرهاي زير را در بدن بنويسيد.41

  : ..........................................سديم و پتاسيم: ب  : ........................................كلسيم: الف
  ربار تكرا 7 -برهان نو - اردبيل

    بندي كرد چيست؟ توان عناصر را طبقه هايي كه براساس آن مي يكي از ويژگي.42

Naعناصر .43 , Mg , Ne , Cl11 12 10   :را در نظر بگيريد 17
  ي ستوني كه هر يك از عناصر به آن تعلق دارد را بنويسيد؟ شماره) الف
  پذيرترين گروه فلزات تعلق دارد؟ اين عنصر به واكنش) ب

 2 - )س(نگان حضرت زينب فرزا - بيرجند
  بار تكرار

  .با توجه به عناصر مشخص شده به سواالت پاسخ دهيد.44
          

G     H         
  E           A 
        D                           
 F    C          B  
                                    
                                    
  .نويسيدها را ب كدام دو عنصر خواص شيميايي مشابه دارند؟ شماره ستون آن) الف
  كدام عنصرها در رديف سوم جاي دارند؟) ب
  الكترون است؟ 2كدام عنصر در اليه آخر خود داراي ) پ
  كدام عنصر متعلق به ستون پنجم اصلي است؟) ت
  ي آخر كدام عنصر از الكترون پر شده است؟ اليه) ث
  پذيرترين فلز است؟ كدام عنصر واكنش) ج

  بار تكرار 2 - فرزانگان - بجنورد

  .پاسخ دهيد به صورت كامل سؤاالت زير به 
X19در عناصري مانند .45

Y7و  9
  بار تكرار 2 -شهيد بهشتي - اردبيل  .)سه مورد بيان كنيد(تفاوت در چيست؟ 3

,Siمدل اتمي بور را براي عناصر .46 Mg14 ل بگوييد هر عنصر متعلق به كدام رسم كرده و از روي مد 12
  گروه و كدام دوره است؟

  بار تكرار 3 -آموزگار - اردبيل

  بار تكرار 8 -رسالت–تهران   را رسم كرده و تشابه و تفاوت اين دو مدل اتمي را بيان كنيد؟ O8و  S16مدل اتمي بور را براي .47

هايش  عدد بيشتر از پروتون 1در صورتي كه تعداد نوترون آن . را در نظر بگيريد Xا نماد عنصري ب.48
  :باشد، مشخص كنيد كه 35باشد و عدد جرمي آن 

  عدد اتمي اين عنصر چند است؟) الف
  هاي اين عنصر در حالت عادي چند است؟ تعداد الكترون) ب
  )Xي با نماد فرض(عنصر را به صورت علمي نمايش دهيد؟ ) پ
  اي از جدول تناوبي قرار دارد؟ اين عنصر در چه خانه) ت
  .اين عنصر را مشخص كنيد) ستون(گروه ) ث
  .رديف اين عنصر را مشخص كنيد) ج

  بار تكرار 2 -فرزانگان -اسفراين

Mgپذيري مربوط به كدام عنصر بيشتر است؟ چرا؟  در بين عنصرهاي مقابل واكنش.49 , Al , Na12 13   بار تكرار 2 - فرزانگان - جنوردب  11
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ل 
فص

1 

  بار تكرار 2 - هماهنگ عصر گلستان  گيرد؟ در كدام ستون و كدام رديف از جدول تناوبي قرار مي C6با توجه به مدل اتمي بور، عنصر .50

  الياف طبيعي و مصنوعي 
     مرجع   جمالت زير را با كلمات مناسب كامل كنيد

  .رود يك پليمر طبيعي به شمار مي.  ) . . . .الف.51
  .دارند. . . . . هاي نخي و ابريشمي ساختار  هاي نايلوني و پارچه پارچه) ب
  .است. . . . .  مناسبترين راه كاهش معايب استفاده از پالستيك ) ج

 3 -شهيد بهشتي -تيزهوشان -بيرجند
  بار تكرار

-2نژاد  تيزهوشان شهيد هاشمي -مشهد
  بار تكرار 2
  كتاب درسي 11ي  رتبط با متن صفحهم

 مرجع  .هاي زير را بنويسيد درستي يا نادرستي عبارت 
  غ     ص         .سلولز پليمري است كه منشأ حيواني دارد ) الف.52

  غ     ص       .شوند هاي بزرگ ساخته مي پليمرها از اتصال تعداد زيادي مولكول) ب
  غ     ص       . شوند تجزيه ميپليمرهاي مصنوعي در محيط زيست به راحتي ) پ
  غ     ص   .آيند ابريشم و پنبه پليمرهايي هستند كه به ترتيب از گياهان و جانوران به دست مي )ت

  كتاب درسي 10ي  مرتبط با متن صفحه
  

  بار تكرار 2 -شهيد بهشتي - اردبيل
  

  كتاب درسي 11ي  مرتبط با متن صفحه
  

  كتاب درسي 10ي  مرتبط با متن صفحه

 مرجع   .الح زير را تعريف كنيداصط 
  بار تكرار 2 -غيردولتي پژوهان -كرج  :پليمر.53

كتاب  9ي  مرتبط با پاراگراف اول صفحه  :مولكول  درشت.54
  درسي

 مرجع   .ي صحيح را انتخاب كنيد هاي داده شده گزينه از بين گزينه 
  ؟باشد نميكدام يك از مواد زير جزء پليمرها  .55

  پشم) د  پالستيك )ج  سولفوريك اسيد)ب  ابريشم) الف
  كتاب درسي 9ي  مرتبط با متن صفحه

  
  

  ؟شود نميكدام ماده در طبيعت به راحتي تجزيه  .56
  پشم) د  سلولز) ج  ابريشم) ب  پالستيك ) الف

كتاب  11ي  مكمل و مرتبط با متن صفحه
  درسي

  

  كدام يك از موارد زير، از پليمر طبيعي تشكيل شده است؟ .57
  الستيك ماشين) د  لباس ابريشمي) ج  بطري پالستيكي) ب  شلنگ آب ) الف

بعد از ظهر خراسان -هماهنگ استاني 
  بار تكرار 2 -رضوي

 مرجع   .به سؤاالت زير به طور كامل پاسخ دهيد         
  بار تكرار 2 - برهان نو  كنند، اين كدها نشانگر چه چيزي هستند؟ اي ثبت مي روي وسايل پالستيكي كد ويژه.58

  بار تكرار 3 - شاهد آخونديها  سه دليل براي بازگرداني مواد پالستيكي بيان كنيد؟.59

  كدام يك از پليمرهاي زير طبيعي و كدام يك مصنوعي است؟.60
  :پالستيك  :ابريشم  :سلولز  :پشم

  بار تكرار 3 –قائم  - شهريار

 :نمودار مفهومي زير را كامل كنيد.61

  

 2 - )س(زينب  فرزانگان حضرت - بيرجند
  بار تكرار

بار  2 - تيزهوشان شهيد بهشتي - تنكابن  .ها را نام ببريد دو مورد از مزايا و دو مورد از معايب پالستيك.62
  تكرار

  كتاب درسي 9ي  مرتبط با متن صفحه  .چند نمونه درشت مولكول را نام ببريد.63

  كتاب درسي 10ي  مرتبط با متن صفحه  .دو نمونه پليمر گياهي و دو نمونه پليمر جانوري را نام ببريد.64

65. 

  روند؟ كار مي هاي                             چه مفهومي دارند و براي چه موادي به عالمت
  

كتاب  12ي  دانيد صفحه مرتبط با آيا مي
  درسي

  


