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به نام خدا

چگونه کتاب را بخوانیم

ــی در درس  ــرفت قابل توجه ــه پيش ــاب ب ــای کت ــد در انته ــما بتواني ــا ش ــده ت ــی ش ــای آن طراح ــاب و آزمون ه ــن کت ای
ــد.  ــه موفقيــت کســب نمایي ــد تيزهوشــان و نمون ــر همانن ــد و در آزمون هــای ورودی مــدارس برت ــدا کني ــوم دســت پي عل
بــرای طراحــی آزمون هــا، عالوه بــر ســواالت طراحی شــده، از ســواالت منتخــب آزمون هــای ورودی ســمپاد )تيزهوشــان(، 
ــه  ــه عالم ــای موسس ــنگ و آزمون ه ــاد هفت س ــای المپي ــان(، آزمون ه ــمپاد )تيزهوش ــی س ــرفت تحصيل ــای پيش آزمون ه

حلــی کــه همگــی دارای اســتاندارد محتوایــی باالیــی می باشــند اســتفاده شــده اســت.
در هــر فصــل به صــورت معمــول 3 آزمــون وجــود دارد. البتــه در فصل هایــی کــه معمــوال تعــداد ســواالت در آزمون هــای 
ورودی از آن هــا بســيار کــم بــوده؛ دو و حتــی یــک آزمــون طراحــی شــده اســت. در مجمــوع، کتــاب از 38 آزمــون تســتی 

20 ســوالی بــه همــراه پاســخ های تشــریحی آن هــا تشــکيل شــده اســت.

ــه  ــد. ب ــه شــما کمــک کن ــب ب ــری مطال ــرار اســت در یادگي ــدادی تســت نيســت بلکــه ق ــاب فقــط زدن تع هــدف از کت
هميــن جهــت شــما قــرار اســت 3 بــار هــر آزمــون را پاســخ دهيــد. توجــه داشــته باشــيد بــرای یادگيــری بهتــر بایــد فاصلــه 
پاســخ گویی شــما بــه آزمون هــا بيــن مرحلــه اول و دوم حداقــل یــک هفتــه و بيــن مرحلــه دوم و ســوم حداقــل یــک مــاه 
باشــد. هنــگام حــل آزمــون در هــر مرحلــه پاســخ خــود را در فقــط در پاســخ نامه کنــار صفحــات وارد کنيــد و روی خــود 
ســواالت چيــزی ننویســيد تــا در مرحلــه بعــد هــم بتوانيــد از ســواالت اســتفاده کنيــد. پــس از اتمــام هــر مرحلــه بــا رجــوع 
بــه جواب هــا، تعــداد صحيــح، غلــط و نــزده خــود را کنــار صفحــه بنویســيد. بــا اســتفاده از رابطــه داده شــده درصــد خــود 

را در آزمــون حســاب کنيــد.

انتظــار مــی رود در مرحلــه اول درصــد شــما بيــش از 20 درصــد باشــد. درصورتی کــه درصــد شــما کمتــر از ایــن عــدد باشــد 
الزم اســت بــه کتــاب درســی خــود مراجعــه کــرده و دوبــاره مطالــب فصــل را بخوانيــد. ســواالت بــه ســه ســطح ســواالت 
آســان ، متوســط و دشــوار تقســيم شــده اند. اگــر مشــکل شــما در ســواالت متوســط و ســخت بــوده، توصيــه مــا خوانــدن کتــاب 
علــوم عالمــه حلــی در کنــار کتــاب درســی بــرای درک عميق تــر مطالــب اســت. در مرحلــه ســوم انتظــار داریــم درصــد خــود 
را بــه بــاالی 75 درصــد برســانيد. توجــه داشــته باشــيد شــما بــرای بــار ســوم یــک آزمــون فصلــی را پاســخ داده ایــد و در 

آزمــون ترکيبــی ورودی مــدارس، کار دشــوارتری پيــش رو داریــد پــس انتظــار 75درصــد، انتظــار معقولــی اســت.

زمــان مــورد نيــاز بــرای هــر آزمــون در ابتــدای آن درج شــده اســت. در هنــگام حــل از یــک زمان ســنج اســتفاده کــرده 
و خودتــان را بــه محــدوده زمــان اعالمــی مقيــد کنيــد. اگــر کمتــر از زمــان پيشــنهادی بتوانيــد بــه آزمــون علــوم پاســخ 

ــرای درس هــای دیگــر در آزمــون اصلــی وقــت ذخيــره کرده ایــد. ــه ایــن معنــی می باشــد کــه شــما ب دهيــد ب

بــرای اینکــه ببينيــد اوضــاع رو بــه بهبــود بــوده یــا خيــر، نمودارهــای آخــر کتــاب را بــرای هــر آزمــون رســم کنيــد. انتظــار 
مــی رود حتمــا ایــن نمودارهــا رو بــه بــاال باشــد؛ در غيــر ایــن صــورت معلــوم اســت شــما پــس از پاســخ دادن بــه آزمون هــا 
ــا اشــتباه داشــته اید حتمــا  ــد و ی ــرای یادگيــری جواب هــا وقــت نگذاشــته اید. در ســواالتی کــه نزده ای ــدازه کافــی ب ــه ان ب

پــس از خوانــدن جواب هــا یکبــار دیگــر آن هــا را حــل کنيــد.

اميدواریــم بــا ایــن آزمون هــای اســتاندارد، بــا فضــای آزمون هــای ورودی آشــنا شــده و بــا تــالش بيشــتر بتوانيــد نتایــج 

درخــور اســتعداد و کوشــش خــود را کســب کنيــد.

عابدی جعفری

مدیر انتشارات عالمه حلی



مقدمه مؤلفان
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قاشقفلزیدرآبجوشذوبمیشود!

مواد و نقش ...مواد و نقش آن در زندگی

فصل 1
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آزمون  های 
تستی علوم

آزمون 1

1 عنصریاستجامدوواکنشپذیریبسیارخوبیباآبدارد.قلببرایمنظمکارکردنبهآننیازدارد.هرروز.
)آزمون مؤسسه عالمه حلی( درغذاهامورداستفادهقرارمیگیرد.ناماینعنصر...........است.

4( کلر 3( منیزیم  2( سدیم  1( لیتیم 

2 ازمیانعناصرزیرکدامیکفلزنیست؟.
4( اکسیژن 3( سدیم  2( آهن  1( جیوه 

3 )آزمون مؤسسه عالمه حلی(. کدامگزینهدرموردعنصرمسنادرستاست؟
1( فلز مس از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای باال به دست می آید.

2( به دلیل رسانایی الکتریکی بسیار زیاد، از آن در ساخت سیم برق استفاده می کنند.
3( مس یک عنصر فلزی است.

4( این فلز رسانای مناسبی برای گرما نیست.

4 فلزAبهشدتباآبسردواکنشدادهوگازهیدروژنآزادمیکند.فلزBدراثرعبوربخارآبداغاکسید.
آب در آن اکسید ولی میدهد. واکنش آب با بهسختی C فلز نمیکند. آزاد هیدروژن گاز ولی میشود
میتواندتولیدبازکند.فلزDباآبداغواکنشدادهوگازهیدروژنتولیدمیکند.باتوجهبهمتن،بهترتیب
)پیشرفت تحصیلی سمپاد( واکنشپذیریکدامیکازفلزاتدرستنوشتهشدهاست؟

A>D>B>C )4  C<D<B<A )3  A<B<C<D )2  A>B>C>D )1

5 )المپیاد هفت سنگ(. باتوجهبهآنچهدربارهواکنشفلزهافراگرفتهاید؛کدامیکازواکنشهایزیرانجاممیشود؟
+ ++ →Ag Na پ(    + + →2Fe Cu ب(   ++ →Mg Au الف( 

4( فقط )الف( 3( فقط )ب( و )پ(  2( فقط )ب(  1( فقط )الف( و )پ( 

6 )المپیاد هفت سنگ(. کدامگزینهعبارتزیررابهطورمناسبودرست،کاملنمیکند؟
»یکبشرحاویمقداریمحلولکاتکبوددرآبداریم.اگریکتیغهازجنس..........رادرآنقراردهیم؛........«

1( منیزیم – منیزیم به تدریج ناپدید می شود.
2( نقره – رنگ محلول عوض می شود.

3( آهن – بر روی تیغه آهنی، فلز مس قرار می گیرد.
4( طال – هیچ اتفاقی نمی افتد.

7 ازچهارفلززیرواکنشکدامفلزهابااکسیژنکنداست؟.
سدیم–مس–نقره–آهن

4( سدیم و نقره 3( مس و آهن  2( سدیم و مس  1( آهن و نقره 

8 کدامدستهازموادبیشترینواکنشپذیریرادارند؟.
4( سدیم و لیتیم 3( منیزیم و روی  2( سدیم و طال  1( منیزیم و آهن 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

مرحله اول

: تعداد درست

: تعداد غلط

: تعداد نزده

٥
٣

-      ×٥=درصد ×

مدت زمان پیشنهادی

٢٠ دقیقه
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9 بعضیازموادشیمیاییکاربردهایمختلفیدارند.کدامگزینهدوکاربردمختلفیکمادهشیمیاییمشخص.
)آزمون ورودی استعدادهای درخشان( رابهدرستیبیانمیکند؟

1( ضدعفونی کردن سرویس بهداشتی، مصرف در رادیاتور خودروها به عنوان ضد یخ
2( تولید کود شیمیایی، مصرف در رادیاتور خودروها به عنوان ضد یخ

3( ضدعفونی کردن سرویس بهداشتی، تهیه مغز مداد
4( تولید مواد منفجره، تزریق به زمین های کشاورزی برای رشد بهتر گیاه

درکدامیکازموادزیرازکلراستفادهنمیشود؟.10
4(  پتاسیم پرکلرات 3( سدیم کلرید  2( سولفوریک اسید  1( هیدروکلریک اسید 

)آزمون مؤسسه عالمه حلی(.11 درکدامیکازموادزیرنیتروژنوجودندارد؟
4( کود شیمیایی 3( پشم گوسفند  2( آمونیاک  1( پنبه 

)آزمون مؤسسه عالمه حلی(.12 کدامگزینهصحیحاست؟
1( اوزون یک عنصر اتمی است.

2( از یون کلرید در ساخت خمیردندان استفاده می شود.
3( تنها راه انتقال نیتروژن از جو به زمین، رعدوبرق است.

S )4 جامدی زردرنگ است که در ساخت سولفوریک اسید مورد استفاده قرار می گیرد.

باتوجهبهمدلاتمیبورکهبرایاتمهایمختلفدادهشدهاست،عنصرهایموجوددرکدامگزینهدارای.13
)پیشرفت تحصیلی سمپاد( ویژگیشیمیاییمشابهخواهندبود؟

 )2   )1

 )4   )3

دردودورهمتوالیجدولتناوبیقراردارند.کدامگزارهدرباره.14 ( )Y= + 3Z x و ( )=Z x X عنصرهای
)المپیاد هفت سنگ( آرایشهایالکترونینمیتواندصحیحباشد؟

 X = 2, 8, 7 )1
X = 2, 6 )2

X+ فاقد الکترون است.  )3

4Y+ در آخرین مدار خود، 8 الکترون دارد. 4( یون

کدامیکازمواردزیرتوضیحمیدهندکهچراردیفاولجدولتناوبیعنصرها،نسبتبهردیفدوموسوم.15
)المپیاد هفت سنگ( دارایششجایخالیاست؟
الف(چونلیتیم)Z=3(برخالفهیدروژن)Z=1(وهلیم)Z=2(جامداستونبایددرردیفآنهاقراربگیرد.

ب(چونمداراولالکترونیگنجایشدوالکتروندارد.
پ(چونلیتیمتاحدودیشبیهبههیدروژنونئون)Z=10(همشبیهبههلیماست.

ت(ردیفاولدارایششجایخالیبرایعنصرهاییاستکهبایدکشفشوند.
4( فقط )الف( 3( فقط )پ( و )ت(  2( فقط )ب( و )ت(  1( فقط )ب( و )پ( 
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آزمون  های 
کدامعنصرمتعلقبهیکگروهازجدولتناوبیعناصرهستند؟  .16تستی علوم

,9 17F Cl )4  ,8 17O Cl )3   ,9 1F H )2   ,8 7O N )1

)آزمون مؤسسه عالمه حلی(.17 کدامیکازعبارتهایزیردربارهپلیمرهاصحیحنیست؟
1( مولکول هایی درشت )دارای تعداد اتم زیاد( دارند.

2( سلولز یک پلیمر است.
3( پلیمرها می توانند طبیعی یا مصنوعی باشند.

4( پلیمرها از اتصال تعداد زیادی مولکول بزرگ ساخته شده اند.

بهترینروشحذفپلیمرهایمصنوعیازطبیعتکداماست؟.18
2( سوزاندن  1( تجزیه  

4( انحالل آن در حالل مناسب 3( بازگردانی  

گزینهصحیحرامشخصکنید؟.19
1( پتاسیم در فعالیت قلب اثر دارد.

2( از نیتروژن برای تولید مواد آتش زا استفاده می شود.
3( بخش عمده اکسیژن هوا صرف تولید آمونیاک می شود.

4( پلیمرهای طبیعی باید بازگردانی شوند.

منبعمواداولیهساختپلیمرهایمصنوعیازکجاتأمینمیشود؟.20
2( تجزیه گیاهان و جانوران  1( بازگردانی  

4( نفت 3( پالستیک  
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آزمون 2

1 گازتولیدشدهدرکدامیکازواکنشهایزیربراثرنزدیککردنشعلهکبریتهمراهباتولیدصدایبلند.
)پیشرفت تحصیلی سمپاد( )بهصورتانفجاری(واکنشنمیدهد؟

2( تجزیه آب به وسیله جریان برق 1( واکنش فلز سدیم با آب  
4( واکنش سنگ مرمر با جوهرنمک 3( واکنش جوهر نمک با فویل آلومینیومی 

2 کاربردترکیبهایسدیمبیشترازفلزآناستکدامگزینهمیتواندعلتخوبیبرایاینمطلبباشد؟.
1( فلز سدیم در مجاورت هوا به سرعت سیاه و کدر می شود.

2( فلز سدیم در کنار آب آتش می گیرد.
3( فلز سدیم بسیار نرم است و استحکام ندارد.

4( همه موارد
3 کدامیکازمواردزیرازویژگیهایفلزمسبهحسابمیآیند..

ب(مقاومدربرابراکسیدشدن الف(رسانایگرما
ت(مقاومتالکتریکیزیاد پ(انعطافپذیری

4( همه موارد 3( )الف( و )ت(  1( فقط )الف(  2( )الف( و )ب( 
4 ترکیبحاویMدرواکنشجانشینیباسربشرکتنمودهوMتولیدمیکند.Mباآبسردواسیدواکنش.

نمیدهد؛امابااکسیژنبهکندیواکنشمیدهد.همچنیننمیتوانآنرابهمدتطوالنیدرمحلولحاوی
نمکنقرهنگهداشت.Mمیتواندازطریقالکتروشیمیاییرویسطوحرسانانشاندهشود.کدامگزینهجایگاه
)پیشرفت تحصیلی سمپاد( صحیحMرادرسریعناصرزیرنشانمیدهد؟

 
( ) ( ) ( ) ( )←4 3 2 1Au Ag Pb Sn Fe Al Li k

ÁoÄmQ#y¹¨H»#yÀI¨

5 باتوجهبهواکنشپذیریفلزها،فکرمیکنیدمحتویاتچندظرفبدونتغییرشیمیاییباقیمیماند؟)المپیاد هفت سنگ(.
ظرفالف:فلزسدیم،آب،فلزنقره

ظرفب:مساکسید،فلزروی
ظرفج:نقره،سدیم،رویاکسید

4( صفر  1 )3  2 )2  3 )1
6 سهظرففلزدرآزمایشگاهپیداکردهایمکهبرچسبهایشانافتادهاست.مسئولآزمایشگاهبهمامیگویدکهاین.

فلزهایمجهولبایدمنیزیم،آهنونقرهباشندومامیخواهیمآنهاراشناساییکنیم.ازهرظرفیکقطعهفلز
برمیداریموبررویشعلهقرارمیدهیم.فلزاولپساز5دقیقهتغییررنگمیدهدوفلزدومپسازچندثانیه

بهشدتواکنشمیدهد.تغییررنگفلزسومزمانبیشتریالزمداردونهایتاًبهصورتجزئیتغییررنگمیدهد.
کدامنتیجهگیریدرستنیست؟)آزمون مؤسسه عالمه حلی(

1( فلز اول آهن است.  
2( فلز دوم منیزیم است.

3( فلز سوم می تواند نقره باشد. 
4( استفاده از شعله، آزمون مناسبی برای تشخیص نوع فلزها نیست.
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آزمون  های 
7تستی علوم کدامعنصرسریعتربابرم)Br(واکنشمیدهد؟.

4( کلسیم 3( مس  2( روی  1( نقره 
8 )آزمون مؤسسه عالمه حلی(. مشاهداتزیررادرنظربگیرید:

-هنگامیکهپودرآلومینیمباآهناکسیدمخلوطشودوبهآنگرمادهیم؛آلومینیماکسیدوآهنخالصبه
دستمیآید.

-اگرسیممسیرادرمحلولنقرهنیتراتفروکنیم،بهتدریجمحلولآبیرنگشدهوبررویسیممسی،نقره
خالصمشاهدهمیشود.

-اگرمیخآهنیرادرمحلولآبیرنگمسسولفاتقراردهیم،بعدازمدتیرنگمحلولسبزمیشودوفلز
مسخالصبررویمیختشکیلمیگردد.

1( واکنش پذیری آهن از آلومینیم بیشتر است.

2( می توان میخ آهنی را درون محلول نقره نیترات نگهداری کرد و هیچ تغییر شیمیایی صورت نمی گیرد.

3( اگر روی فویل آلومینیم، محلول مس سولفات بریزیم، هیچ تغییری مشاهده نمی شود.

4( اگر واکنش پذیرترین عنصر در رتبه اول و عنصر با کمترین واکنش پذیری در رتبه چهارم قرار بگیرد، عنصر مس جایگاه 

سوم را به خود اختصاص می دهد.

9 )المپیاد هفت سنگ(. گزارهزیرتوسطواژگانکدامگزینهبهدرستیکاملمیشود؟
محصولواکنشنیتروژنوهیدروژن.........نامداردکه...........سولفوریکاسید،دارایخاصیت.......است.

2( متان – همچون – اسیدی 1( آمونیاک – همچون – اسیدی 
4( آمونیاک – برخالف – بازی  3( متان – برخالف – بازی  

منبعکدامیکازعناصرزیر،هوانیست؟.10
4( اکسیژن 3( نیتروژن  2( هلیم  1( آرگون 

مقدارکداممادهدربدنانسانبیشتراست؟.11
4( سدیم 3( هیدروژن  2( سیلیسیم  1( کربن 

)آزمون مؤسسه عالمه حلی(.12 کدامگزارهصحیحاست؟
16 در تعداد مدارهای الکترونی آن ها است. S 8O و 1( تشابه اتم دو عنصر

2( خمیردندان دارای مقداری اتم فلوئور است.
15 در یک دسته قرار می گیرند. P 7 و N 3( بر اساس تشابه در مقدار الکترون مدار آخر، عنصرهای

4( در مولکول سولفوریک اسید، هیدروژن بیشترین تعداد اتم را دارد.

کدامیکازعنصرهایزیر،درجدولتناوبیعنصرها،باعنصرXدریکستونقراردارد؟اینمطلبرادر.13

)المپیاد هفت سنگ( دارای5الکتروندرمدارسومالکترونیاست.   +2X نظربگیریدکه
الف(کلر)عدداتمی:17(

)Z=7(نیتروژن)ب
پ(فلوئور)درحالتخنثیدارای9الکتروناست(

4( فقط )ب( و )پ( 3( فقط )الف( و )پ(  2( فقط )پ(  1( فقط )ب( 
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آرایش.14 کدام دارند. قرار تناوبی جدول متوالی دوره دو در  ( )= +2Z x Y و  ( )X=Z x عنصرهای
)المپیاد هفت سنگ( الکترونینمیتواندصحیحباشد؟

Y: 2, 2 )4  Y: 2, 8, 8, 1 )3  X: 2, 8, 6 )2  X: 2, 8, 7 )1

شکلزیر،آرایشالکترونیبخشیازعنصرهایجدولتناوبیرانشانمیدهد.برایناساس،تعدادمدارهای.15
الکترونیوتعدادالکتروندردومینمدارعنصرمشخصشدهباعالمتسؤالچیست؟

)آزمون مؤسسه عالمه حلی(

؟

    10 – 2 )4  2 – 8 )3  2 – 2 )2  8 – 2 )1

کدامدوعنصردریکستونازجدولتناوبیعنصرهاقراردارند؟.16
,4 5Be B )4  ,13 5Al B )3  ,16 7S N )2   ,16 17S Cl )1

تعداداتمهایسازندهیکمولکولازکداممادهکمترازبقیهگزینههاخواهدبود؟.17
)پیشرفت تحصیلی سمپاد(

4( هموگلوبین 3( آمونیاک  2( چربی  1( سلولز 

)المپیاد هفت سنگ(.18 کدامگزینهدرستاست؟
1( درشت مولکول ها دسته ای از پلیمرها هستند.

2( پالستیک نوعی پلیمر مصنوعی است و بهترین روش دفع آن، سوزاندن است.
3( شباهت سلولز و نشاسته در این است که مولکول هایشان دارای اتم های نیتروژن هستند.

4( نشاسته نوعی درشت مولکول طبیعی است.

بهترینروشحذفپلیمرهایطبیعیازمحیطزیستکداماست؟.19
2( سوزاندن  1( تجزیه 

4( انحالل آن در حالل مناسب 3( بازگردانی 

واحدسازندهکدامپلیمرمتفاوتاست؟.20
4( پنبه 3( پشم  2( نشاسته  1( سلولز 
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آزمون  های 
تستی علوم

آزمون 3

1 )آزمون مؤسسه عالمه حلی(. کدامیکازجملههایزیردرستاست)هستند(؟
الف(مسفلزیاستبراقوقرمزرنگکهبهدلیلمقاومتالکتریکیباال،درسیمهایمسیبهکارمیرود.

ب(زمانواکنشمحلولکاتکبودباتیغهمنیزیم،کمترازتیغهآهنیاست.
پ(عنصرهایکلرونیتروژندارایترکیباتیهستندکهدرکشاورزیاستفادهمیشوند.

ت(پلیمرهاآندستهازمولکولهایبزرگهستندکهدرطبیعتتجزیهنمیشوند.
4( )الف( و )ت( 3( )ب( و )پ(  2( )ب( و )ت(  1( )الف( و )پ( 

2 کدامگزارهصحیحاست؟.
1( اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن، آهن است.

2( آهن و مس هر دو به کندی خورده می شوند.
3( آلومینیم رسانایی الکتریکی و قابلیت مفتول شدن دارد.

4( امروزه کاربرد فلزها در زندگی روزمره کاهش یافته است.

3 کدامیکازفلزهایزیردربرابرخوردگیمقاوماند؟.
4( همه موارد 3( طال  2( آلومینیم  1( مس 

4 )آزمون مؤسسه عالمه حلی(. اگرواکنشاولرخدهد،امادومینواکنشانجامنشود،عنصرX..............است.
2( روی  1( گوگرد 
4( طال 3( مس 

5 کدامیکازفلزهایزیرتواناییواکنشبایکیازترکیبهایآلومینیموتولیدآلومینیمخالصرادارد؟.
4( هیچ کدام 3( طال  2( سدیم  1( آهن 

6 باتوجهبهواکنشپذیریفلزها،اگرمحتویاتتمامظرفهایالف،بوپبدونتغییرشیمیاییباقیبمانند،.
چهارفلزC، B، AوDبهترتیب،ازراستبهچپ،کداممیتوانندباشند؟

AوتیغهفلزBظرفالف:محلولیکیازترکیبهایفلز
BوتیغهفلزCظرفب:محلولیکیازترکیبهایفلز
DوتیغهفلزAظرفپ:محلولیکیازترکیبهایفلز

2( مس – آهن – منیزیم – طال 1( طال – مس – آهن – منیزیم 
4( منیزیم – طال – مس – آهن 3( آهن – منیزیم – طال – مس 

7 کدامیکازواکنشهایزیرانجامپذیراست؟.

  + +Ag Cu )2    ++ 2Fe Mg )1

 ++ 2Ag Fe )4    + +Na Al )3
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پاسخ 
آزمون 1

1 گزینه»2« )آسان(.
لیتیم، سدیم، منیزیم هر سه عنصرهایی جامد هستند و تنها کلر حالت گازی دارد. منیزیم به سختی با آب واکنش می دهد و واکنش لیتیم با 
آب نسبتا کند است، ولی سدیم با شدت بیشتری با آب واکنش می دهد. سدیم به صورت نمک خوراکی یا سدیم کلرید در غذاها مورد استفاده 

قرار می گیرد و در عملکرد قلب موثر است.
2 گزینه»4«)آسان(.

جیوه، آهن و سدیم هر سه فلز هستند و تمام خصوصیات فلزها را دارند تنها اکسیژن یک نافلز است.

3 گزینه»4«)متوسط(.
فلز مس رسانایی گرمایی خوبی دارد. ازاین رو است که از آن برای ساخت ظروف طبخ غذا استفاده می شود. فلز مس جز اولین عناصری است که از سنگ 

معدن آن استخراج شده و رسانایی الکتریکی خوبی دارد. 

4 گزینه»4«)سخت(.
با توجه به متن، واکنش پذیری فلز A از همه بیشتر و فلز C از همه کمتر است. در مورد فلز B و D، چون D با آب داغ واکنش داده و گاز 

هیدروژن هم تولید می کند، واکنش پذیری بیشتری دارد. 

5 گزینه»4«)متوسط(.
اگر واکنش پذیری یک ماده از دیگری بیشتر باشد می توان ماده ای که واکنش پذیری کمتر دارد را از  ترکیب آن جدا کند.

الف( واکنش پذیری منیزیم از طال بیشتر است؛ بنابراین قادر است با ترکیب طال واکنش دهد.
ب( چون واکنش پذیری آهن از مس بیشتر است، این واکنش انجام نمی شود.

پ( هر دو فلز به شکل ترکیب هستند؛ پس واکنشی انجام نمی شود.

6 گزینه»2«)متوسط(.
واکنش پذیری نقره کمتر از مس )محلول کات کبود( است؛ بنابراین با ورود تیغه نقره به داخل محلول هیچ اتفاقی نمی افتد. چون واکنش پذیری 

منیزیم و آهن بیشتر از مس است، هر دو واکنش می دهند. نقره واکنش پذیری کمی دارد و بدون تغییر باقی می ماند. 
7 گزینه»3«)آسان(.

واکنش سدیم با اکسیژن سریع است و این فلز فوراً  در تماس با اکسیژن، اکسید می شود. نقره فلزی با واکنش پذیری کم است و به سختی با اکسیژن 
واکنش می دهد. آهن و مس نسبت به اکسیژن حساس هستند، پس از گذشت چند روز به کندی با آن واکنش می دهند.

8 گزینه»4«)آسان(.
ترتیب واکنش پذیری مواد به صورت سدیم< لیتیم < منیزیم < روی < آهن < طال است؛ بنابراین سدیم و لیتیم بیشترین واکنش پذیری را دارند. 

این دو عنصر پس از برخورد با آب به سرعت واکنش می دهند و گاز هیدروژن آزاد می کنند.

9 گزینه»4«)متوسط(.
هر دو مورد گزینه 4 از کاربردهای نیتروژن است. نیتروژن در ترکیب مواد منفجره یافت می شود و از آن در کودهای شیمیایی از آن استفاده می کنند.

گزینه»2«)آسان(.10
نام علمی هر ترکیب اطالعات خوبی درباره ساختار آن ترکیب می دهد. همانطور که در گزینه ها می بینیم، ترکیباتی که حاوی کلر هستند، در نام 

آن ها نیز »کلر« را می بینیم؛ بنابراین فقط در سولفوریک اسید، کلر ندارد. ساختار این چهار ترکیب به این صورت است:

, , ,4 2KClo NaCl H So HCl
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گزینه»1«)متوسط(.11
) و کودهای  )3NH واحد سازنده پنبه مشابه سلولز بوده و فقط شامل اتم های کربن، هیدروژن و اکسیژن است. می  دانیم که در ساختار آمونیاک
شیمیایی حاوی ازت، نیتروژن وجود دارد. همچنین پشم گوسفند یک پلیمر طبیعی ساخته شده از آمینواسیدها است. در ساختار آمینواسیدها 

نیز نیتروژن وجود دارد. 

گزینه»4«)متوسط(.12
اوزون یک عنصر شامل 3 اتم اکسیژن است. از یون فلوئورید در خمیردندان استفاده می شود. یکی از راه ها انتقال نیتروژن از جو به زمین رعدوبرق 
2 است، به راحتی مشخص می کند که در  4H So است. بنابراین فقط گزینه 4 درست است. از آنجایی که فرمول مولکولی سولفوریک اسید 

ساختار این اسید گوگرد به کار رفته است. 

گزینه»4«)آسان(.13
عنصرهایی که در یک ستون جدول تناوبی قرار دارند، دارای ویژگی های مشابه هستند. تعداد الکترون های آخرین الیه الکترونی عنصرهای هر 

ستون باهم برابرند. 

گزینه»4«)سخت(.14
برای اینکه دو عنصر با اختالف 3 واحدی در عدد اتمی در دو دوره متوالی جدول قرار داشته باشند، چهار حالت مختلف امکان دارد:  

X )1 در گروه 8 و Y در گروه 3 باشد.  X )2 در گروه 7 و Y در گروه 2 باشد.
X )3 در گروه 6 و Y در گروه 1 باشد.  X )4 هیدروژن و Y بریلیم باشد.

4y+ ممکن است 8 الکترون در آخرین مدار  بنابراین فقط گزینه 4 امکان پذیر نیست. زیرا فقط در صورتی که y متعلق به گروه 4 اصلی باشد،
خود داشته باشد.

گزینه»1«)متوسط(.15
الف( چون لیتیم برخالف هیدروژن و هلیم که تنها یک الیه الکترونی دارند، دارای دو مدار الکترونی است، باید در ردیف دوم باشد.  

ب( بله؛ مدار اول فقط گنجایش دو الکترون را دارد.
پ( باوجوداینکه لیتیم فلز و هیدروژن نافلز است تا حدودی به هم شباهت دارند و هر دو یک الکترون در آخرین مدار خود دارند. به همین دلیل 

است که در یک ستون قرار گرفته اند.
ت( تمام عنصرهای ردیف یک قباًل کشف  شده اند.

گزینه»4«)متوسط(.16
باید مدل اتمی بور را برای اتم ها رسم کنیم. می دانیم که ظرفیت الیه های الکترونی به ترتیب 2، 8 ، 18 و... الکترون است. پس با توجه به 
ظرفیت هر الیه، الکترون ها را در آن ها قرار می دهیم تا تعداد الکترون های الیه آخر به دست آید. اگر تعداد الکترون های مدار دو اتم برابر باشند، 

آن دو اتم متعلق به یک گروه از جدول هستند.
: , , : ,2 8 7 2 7Cl F» آرایش الکترونی فلوئور و کلر به این صورت است: 

گزینه»4«)متوسط(.17
پلیمرها از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک ساخته شده اند. اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک، مولکول های درشت پلیمر را می سازند. مطالب 

بیشتر درباره مواد طبیعی و مصنوعی را می توانید در کتاب شیمی نهم عالمه حلی بخوانید. 
گزینه»3«)آسان(.18

بهترین راه حذف پلیمرهای مصنوعی، بازگردانی است. چون این مواد به سادگی تجزیه نمی شوند و سوزاندن آن ها تولید مواد سمی می کند.

گزینه»1«)متوسط(.19
نیتروژن در مواد آتش زا استفاده نمی شود و بیشتر در ساخت مواد منفجره کاربرد دارد. از نیتروژن هوا برای تولید آمونیاک استفاده می شوند. 

پلیمرهای طبیعی به راحتی در طبیعت تجزیه می شوند. 
گزینه»4«)آسان(.20

مواد اولیه پلیمرهای مصنوعی از نفت به دست می آیند. 
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پاسخ 
آزمون 2

1 گزینه»4«)سخت(.
محصول واکنش فلز و اسید )گزینه 1 و 3( و همچنین برقکافت آب )گزینه 2( گاز هیدروژن است که با صدای بلندی در مجاورت شعله منفجر 

می شود. 

2 گزینه»4«)متوسط(.
واکنش پذیری سدیم زیاد است و به شدت با اکسیژن هوا و آب واکنش می دهد. بنابراین به سرعت در مجاورت هوا تیره می شود و در حضور آب 
به شدت واکنش داده اگر مقدار آن زیاد باشد آتش گرفته یا منفجر می شود. همچنین سدیم بسیار نرم است و به راحتی باچاقو بریده می شود. 

3 گزینه»1«)متوسط(.
مس رسانای خوب گرما است. باوجوداینکه در برابر خوردگی مقاوم است؛ ولی با اکسیژن ترکیب شده و اکسید می شود. مس چکش خوار است ولی 

انعطاف پذیر نیست و ازآنجایی که رسانای خوب جریان برق است، مقاومت الکتریکی کمی دارد. 

4 گزینه»3«)سخت(.
چون سرب می تواند M را از ترکیبش جدا کند، واکنش پذیری M از سرب کمتر است و چون فلز M با نمک نقره واکنش می دهد، واکنش پذیری 

آن از نقره بیشتر است.

5 گزینه»4«)سخت(.
در ظرف )الف( سدیم به شدت با آب واکنش می دهد. در ظرف )ب( چون واکنش پذیری روی از مس بیشتر است، فلز روی با مس اکسید واکنش 

می دهد. در ظرف )ج( سدیم فوراً با روی اکسید واکنش داده و فلز روی تولید می شود. 

6 گزینه»4«)متوسط(.
واکنش پذیری منیزیم بیشتر از آهن و واکنش پذیری آهن بیشتر از نقره است؛ بنابراین فلز اول که پس از مدتی به کندی واکنش می دهد و آهن 

و فلز دوم که به سرعت واکنش داده است منیزیم است معموالً نقره به سختی واکنش می دهد. 

7 گزینه»4«)آسان(.
ترتیب واکنش پذیری به این صورت است: کلسیم < روی < مس < نقره است؛ بنابراین اگر قرار باشد هر چهار عنصر با برم واکنش دهند، سرعت 

واکنش کلسیم از بقیه بیشتر است. 

8 گزینه»4«)سخت(.
از این سه گزاره می فهمیم:

- واکنش پذیری آلومینیوم < آهن
- واکنش پذیری مس < نقره
- واکنش پذیری آهن < مس

بنابراین ترتیب واکنش پذیری به این صورت است: آلومینیوم< آهن< مس< نقره پس تنها گزینه 4 درست است.

9 گزینه»4«)متوسط(.
آمونیاک حاوی دو اتم نیتروژن و هیدروژن و متان شامل دو اتم کربن و هیدروژن است. آمونیاک بر خالف سولفوریک اسید یک باز است.
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گزینه»2«)آسان(.10
مقدار هلیم در هوا ناچیز است ولی منبع اصلی نیتروژن، اکسیژن و آرگون هوا است. هلیم را از چاه های نفتی استخراج می کنند.  

گزینه»1«)آسان(.11
عنصری که بیشترین درصد را در بدن دارد، اکسیژن است. ولی در بین گزینه های این سوال کربن بیشترین مقدار را در ساختار بدن دارد. از 
آنجایی که عمده مواد موجود در بدن جز مواد آلی هستند، مقدار کربن و هیدروژن در بدن بسیار زیاد است. با وجود اینکه سدیم نقش حیاتی 

در عملکرد بدن دارد، مقدار آن در بدن ناچیز است. 
گزینه»3«)متوسط(.12

است.  متفاوت  آن ها  الکترونی  مدارهای  تعداد  دارند؛ پس  قرار  متفاوتی  ردیف های  در  ولی  در یک ستون جدول  گوگرد  و  اکسیژن  عنصر  دو 
خمیردندان حاوی یون فلوئورید است؛ نه اتم فلوئور. با توجه به آرایش الکترونی این دو اتم  )N: 2, 5  P: 2, 8, 5( گزینه 3 درست است. در 

) اکسیژن بیشترین اتم است.   )2 4H SO مولکول سولفوریک اسید

گزینه»3«)متوسط(.13

 X: 2, :دارای 7 الکترون در مدار سوم خود است و بنابراین آرایش اتمی بور آن به این صورت است X 2+ دارای 5 الکترون در مدار سوم است؛ پسX
7 ,8 در بین اتم های مورد بررسی در سؤال فقط کلر و فلوئور دارای 7 الکترون در آخرین مدار الکترونی خود هستند.

Cl:2,8,7N:2,5F:2,7

گزینه»2«)سخت(.14
برای اینکه دو عنصر با اختالف 2 واحدی در عدد اتمی در دو دوره متوالی جدول قرار داشته باشند، سه حالت مختلف امکان دارد:  

X )1 در گروه 8 و Y در گروه 2 باشد    X )2 در گروه 7 و Y در گروه 1 باشد      X )3 هیدروژن و Y لیتیم باشد
بنابراین فقط گزینه 2 امکان پذیر نیست و X نمی تواند عضو گروه 6 عناصر اصلی باشد.

گزینه»1«)متوسط(.15
عنصر مشخص شده در ستون هشتم و ردیف دوم جدول تناوبی قرار دارد. بنابراین باید دارای 2 مدار الکترونی باشد و آخرین مدار آن شامل 8 

X: 2 ,8 :الکترون است. آرایش بور این اتم باید به این صورت باشد

گزینه»3«)آسان(.16
عنصرهایی که در یک ستون قرار دارند باید تعداد الکترون های آخرین مدار آن ها باهم برابر باشد. پس از رسم آرایش بور عنصرها معلوم می شود 
Al:2, 8, 3B:2,3 که آلومینیم و بور در یک ستون قرار دارند.  

گزینه»3«)آسان(.17
سلولز یک پلیمر طبیعی با تعداد اتم بی شمار است. چربی و هموگلوبین درشت مولکول های زیستی با تعداد اتم های زیاد هستند. کمترین تعداد 

اتم مربوط به آمونیاک است. 

گزینه»4«)متوسط(.18
پلیمرها دسته ای از درشت مولکول ها هستند. بهترین روش حذف پلیمر، بازگردانی است و سوزاندن آن باعث تولید مواد مضر می شود. سلولز و 

نشاسته از مولکول های گلوکز ساخته شده اند و هیچ نیتروژنی در ساختار آن ها نیست. 
گزینه»1«)آسان(.19

پلیمرهای طبیعی به راحتی تجزیه می شوند و به طبیعت باز می گردند؛ بنابراین کافی است به آن ها زمان بدهیم تا خود به خود حذف شوند. 
گزینه»3«)متوسط(.20

واحد سازنده سلولز، نشاسته و پنبه یکسان است و هر سه از کنار هم قرار گرفتن مولکول های گلوکز ساخته شده اند. ولی پشم از کنار هم قرار 
گرفتن آمینواسیدها ساخته شده است.


