سواالت هتن فصل سوم علوم پایه هشتن
ّ -1وِ هَاد اص  .............ػبختِ ؿذُاًذ .ف21
اتن
 -2رسُّبی ػبصًذُ اتن سا ًبم ثجشیذ؟ ف21
الکتشٍى – دشٍتَى – ًَتشٍى
 -3جشم دشٍتَى ثب جشم  ...............تقشیجب ثشاثش اػت .ف21
ًَتشٍى
 -4ػجکتشیي رسُ ػبصًذُ اتن کذام اػت؟ ف21
الکتشٍى؛ جشم الکتشٍى دس هقبیؼِ ثب دٍ رسُ دیگش ثؼیبس ًب چیض اػت .دشٍتَى ٍ ًَتشٍى جشم تقشیجب ثشاثشی
داسًذ.
 -5ثبس الکتشیکی دشٍتَى  .................اػت .ف22
هثجت
 -6ثبس الکتشیکی ًَتشٍى  ..................اػت .ف22
خٌثی
ًَتشٍى داسای ثبس الکتشیکی ًیؼت.

ٍ -7یظگیّبی الکتشٍى سا ثٌَیؼیذ؟ 3هَسد ف22 ٍ 21
جشم الکتشٍى ثؼیبس ًبچیض اػت – .ثبس الکتشیکی الکتشٍى هٌفی اػت – .الکتشٍىّب ثِ دٍس ّؼتِ اتن هیچشخٌذ.

 ................... -8ثبس الکتشیکی  e-pثب ّن ثشاثش ٍلی اص ًظش ًَع ثبس ثب ّن هتفبٍت ّؼتٌذ .ف22
هقذاس (اًذاصُ)
 -9تعذاد ًَتشٍى (هیتَاًذً /ویتَاًذ) کوتش یب ثیـتش اص دشٍتَى ثبؿذ .ف22
هیتَاًذ
 -10تعذاد الکتشٍى ٍ دشٍتَى یک عٌلش ثب  ..........دیگش هتفبٍت اػت .ف22
عٌلش
 -11ثب تَجِ ثِ ػبختبس فشضی ػِ اتن دس ؿکل هقبثلّ ،ش اتن اص چٌذ رسُ تـکیل ؿذُ اػت؟ ف22

ّیذسٍطى داسای یک الکتشٍى ٍ یک دشٍتَى اػت ٍلی ًَتشٍى ًذاسد .کشثي داسای  6الکتشٍى ٍ  6دشٍتَى
اػت ًَ 6تشٍى اػت ٍ .اٍساًیَم داسای  92الکتشٍى ٍ  92دشٍتَى اػت ًَ 146تشٍى اػت.
 -12تعذا د دشٍتَىّبی اتن ّش عٌلش سا  ..............گَیٌذ .ف22
عذد اتوی آى
 -13عذد اتوی ) (zچیؼت؟ ف22
ثِ تعذاد دشٍتَىّبی ّش اتن ( ثِ تعذاد ثبسّبی هثجت اتن) عذد اتوی هیگَیٌذ ثشای هثبل اتن ػذین 11
دشٍتَى داسد دغ عذد اتوی ػذین  11اػت.

 -14چشا تعذاد دشٍتَىّبی یک اتن هعیي ٍ ثبثت اػت؟ ف22
چَى ثب تغییش تعذاد دشٍتَىّبًَ ،ع اتن ًیض تغییش هیکٌذ.
 -15چشا اتن کشثي دس حبلت عبدی ثبس الکتشیکی ًذاسد؟ ف22
چَى دس اتن کشثي ثِ اًذاصُ ثبس هثجت ( 6دشٍتَى) ،ثبس هٌفی ( 6الکتشٍى) ٍجَد داسد.
تعذاد ثبس هثجت ٍ هٌفی دس عٌبكش یکی اػت دس ًتیجِ اتن دس حبلت عبدی خٌثی اػت.
 -16عذد اتوی عٌلشّب سا دس ػوت ً ............... ٍ .............ـبًِ ؿیویبیی هیًَیؼٌذ .ف23
چخ  -دبئیي
 -17عذد اتوی سا چگًَِ ًـبى هیدٌّذ؟ ف23
عذد اتوی سا گَؿِ دبییي ػوت چخ ًوبد ؿیویبیی هیًَیؼٌذ هثبل:

 -18هبدُای کِ اص یک ًَع اتن تـکیل ؿذُ اػت  ...............گَیٌذ .ف23
عٌلش
 -19تب کٌَى چٌذ عٌلش ؿٌبختِ ؿذُ اػت؟ ف23
 118عٌلش
ً -20وبدّبی ؿیویبیی عٌبكش صیش سا ثٌَیؼیذ:
ّیذسٍطى – ّلین – لیتین – ثشیلین – ثَس – کشثي – ًیتشٍطى – اکؼیظى – فلَئَس – ًئَى.
جَاة:

ً -21بم عٌبكش صیش سا ثٌَیؼیذ .ف23
الف) O

ة) F

الف :اکؼیظى ة :فلَئَس

ج) H
جّ :یذسٍطى

د) N

ُ) C

دً :یتشٍطى

ُ :کشثي

ً -22ـبًِ ؿیویبیی کبهل سا ثشای یًَی ثب  9دشٍتَى ًَ 9تشٍى ٍ 10الکتشٍى سا ثٌَیؼیذ؟

 -23عٌبكش چگًَِ دس جذٍل تٌبٍثی هشتت ؿذُاًذ؟
عٌبكش ثش اػبع افضایؾ عذد اتوی دس جذٍل تٌبٍثی هشتت ؿذُاًذ ثٌبثشایي عذد اتوی هکبى ّش عٌلش سا
دس جذٍل تعییي هیکٌذ.
تعذاد الکتشٍىّبی ّش الیِ ثشاثش اػت ثب فشهَل

 n( 2تعذاد الیِّب اػت) کِ هیتَاًذ تعذاد الکتشٍىّبیی سا دس

خَد ثِ گشدؽ ثیبٍسد دس الیِ اٍل فقط دٍ الکتشٍى قشاس هیگیشد ٍ دس الیِ دٍم حذاکثش  8الکتشٍى جبی هیگیشد.

دسجذٍل ،عٌبكش ثشحؼت افضایؾ  ..........................هشتت ؿذُاًذ.
 -24داًـوٌذاى چگًَِ اص دسٍى اتن اطالعبت ثذػت آٍسدًذ؟ ف23
ثب اًجبم آصهبیؾّبی هختلف ٍ ثب سٍؽّبی غیش هؼتقین ٍ هطبلعِ هذلّب.
 -25چشا هذل ثَس ثِ هذل هٌظَهِ ؿوؼی هعشٍف اػت؟ ف24
صیشا ػبختبس اتن دس ایي هذل ثؼیبس ؿجیِ هٌظَهِ ؿوؼی اػت ٍ هـبثِ حشکت ػیبسات ثِ دٍس خَسؿیذ،
الکتشٍىّب دس هؼیشّبی دایشُای ثِ دٍس ّؼتِ دس حشکتاًذ.
کذام داًـوٌذ دسٍى اتن سا ثِ كَست هٌظَهِ ؿوؼی تلَس کشد؟
 -26ثب تَجِ ثِ هذل ثَس ،اکؼیظى دس الیِ اٍل  ........الکتشٍى ٍ دس الیِ دٍم  .........الکتشٍى قشاس هیگیشد .ف24
6–2

=هذل ثَس سا ثشای دٍ یَى اکؼیظى دٍثبس هٌفی ٍ اتن ّلین سػن ًوبییذ( .عذد اتوی اکؼیظى  ٍ 1عذد اتوی
ّلین  2هیثبؿذ)<
 -27دس اتوی کِ داسای  8الکتشٍى اػت .چٌذ الکتشٍى دس هذاس دٍم قشاس هیگیشد؟ ف24
6
 -28ایضٍتَح چیؼت؟ ف25
ثِ اتنّبیی اص یک عٌلش کِ دس تعذاد ًَتشٍى ثب ّن تفبٍت داسًذ ایضٍتَح هیگَیٌذ.
 -29ثِ هجوَع تعذاد دشٍتَىّب ٍ ًَتشٍىّب  ................هیگَیٌذ .ف25
عذد جشهی
 -30عذد جشهی چیؼت؟ ف25
ثِ هجوَع تعذاد دشٍتَىّب ٍ ًَتشٍىّبی یک اتن عذد جشهی گفتِ هیؿَد.
 -31عذد جشهی عٌلشّب سا دس ػوت ً ................... ٍ ..............ـبًِ ؿیویبیی هیًَیؼٌذ .ف26
چخ – ثبال
 -32عذد جشهی عٌلشی  75اػت ٍ ًَتشٍىّبی آى ٍ 9احذ ثیؾتش اص الکتشٍىّبیؾ اػت .عذد اتوی
عٌلش سا هـخق کٌیذ؟
2x + 9 ; 75
2x ; 66
عذد اتوی عٌلش  33خَاّذ ثَد.

 -33کشثي ثب  6دشٍتَى ٍ عذد جشهی  14داسای چٌذ الکتشٍى ٍ چٌذ ًَتشٍى اػت؟
 6الکتشٍى داسد ٍ ًَ )8( 14 – 6تشٍى داسد.

2x ; 75 – 9

 -34ایضٍتَحّب چِ ؿجبّتّبیی ثب یکذیگش داسًذ؟ ف26
تعذاد دشٍتَىّبی یکؼبًی داسًذ.
 -35ایضٍتَحّب چِ تفبٍتی ثب یکذیگش داسًذ؟ ف26
تعذاد ًَتشٍىّبی ثشاثشی ًذاسًذ.
 -36ؿجبّتّب ٍ تفبٍتّبی ایضٍتَحّب سا ًبم ثجشیذ (ّشیک دٍ هَسد)
ؿجبّتّب -1 :عذد اتوی یکؼبى  -2تعذاد الکتشٍى یکؼبى

 -3تعذاد دشٍتَى یکؼبى  -4خَاف ؿیویبیی

یکؼبى
تفبٍتّب -1 :عذد جشهی هتفبٍت  -2تعذاد ًَتشٍى هتفبٍت  -3خَاف فیضیکی هتفبٍت  -4چگبلی هتفبٍت

 -37تفبٍت کشثي  12ثب کشثي  13دس چیؼت؟ ف26
کشثي  12ؿؾ ًَتشٍى داسد ٍلی کشثي  13حبٍی ًَ 7تشٍى اػت.
 -38عذد اتوی کشثي  14 ٍ 13 ٍ 12چٌذ اػت؟ ف26
ّش ػِ داسای  6دشٍتَى هیثبؿٌذ ٍ عذد اتوی آىّب  6اػت.
 -39عٌلشی کِ ًَتشٍى ًذاسد ٍ عذ د اتوی آى ثب عذد جشهی ثبّن ثشاثش اػت سا ًبم ثجشیذ؟ ف26
ّیذسٍطى
 -40ثیـتشیي ٍ کوتشیي عذد جشهی ایضٍتَح ّیذسٍطى سا هـخق کٌیذ؟ ف26
3ٍ1
 -41کذام ایضٍتَح ّیذسٍطى ًبدبیذاس اػت ٍ خبكیت دشتَصایی داسد؟ ف26
ایضٍتَح ّیذسٍطى – 3

 -42هبدُ دشتَصا سا تعشیف کٌیذ .ف26
هَادی کِ ایضٍتَح دشتَصا داسًذ ،ثِ هبدُ دشتَصا هعشٍفاًذ.
 -43الف) ثشخی اص ایضٍتَح ّب ًبدبیذاس ٍ ّ ..................ؼتٌذ.
دشتَصا
ة) دس یک اتن ًبدبیذاس ًؼجت تعذاد ًَتشٍى ثِ دشٍتَى اص  .....................ثیـتش هیثبؿذ.
یک ٍ ًین
=ایضٍتَحّبی دشتَصا سا ایضٍتَحّبی ًبدبیذاس ًیض هیگَیٌذ .دس ایي گًَِ اص ایضٍتَح ّؼتِ ثِ كَست دشتَی
آلفب ،ثتب ،گیشاًذاصی الکتشٍى ٍ ٍ ...ادبؿی هیؿَد ٍ ثِ حبلتّبی دبیذاستشی اص اًشطی هیسػذ.
هیتَاى گفت کِ ّش چِ ّؼتِ اتن ػٌگیيتش ؿَد تعذاد ایضٍتَحّب ثیـتش هیؿَد ٍ ّش چِ تعذاد
ایضٍتَحّب ثیـتش ؿَد اهکبى ثَجَد آهذى ّؼتِّبی ًبدبیذاس ًیض ثیـتش خَاّذ ؿذ ٍ دس ًتیجِ احتوبل
ٍجَد ًَع سادیَاکتیَ ًیض ثیـتش هیؿَد.
دس طجیعت عٌبكش خبكی سا هیتَاى یبفت کِ ّوِ ایضٍتَحّبیـبى سادیَاکتیَ ثبؿٌذ .ثشای هثبل دٍ عٌلش
ػٌگیي طجیعت کِ دس ثوتّب ًٍیشٍگبُّبی ّؼتِای اص آىّب اػتفبدُ هیؿَد سا ًبم هیثشین :اٍساًیَم ٍ
دلَتًَیَم<.
 -44کبسثشدّبی هفیذ هبدُ دشتَصا سا ثٌَیؼیذ؟ ف26
تَلیذ اًشطی – ؿٌبػبیی ٍ دسهبى ثیوبسیّب – تـخیق آتؾ ػَصی
 -45عٌلشّبی تـکیل دٌّذُ ًوک خَساکی سا ًبم ثجشیذ؟ ف27
ػذین ٍ کلش
ً -46بم دیگش ًوک خَساکی چیؼت؟ ف27
ػذین کلشیذ

 -47ػبختبس رسُّبی ًوک خَساکی سا ثش سٍی کبغز سػن کٌیذ؟ ف27

 -48جذٍل صیش سا کبهل کٌیذ.

ػذین – 11 – 10 :هثجت یک Na -
کلش – 17 – 18 :هٌفی یک Cl -
 -49اتوی سا ثلَست

ًوبیؾ هیدٌّذ ٍ دس حبلت عبدی هیثبؿذ جذٍل صیش سا ثشای آى کبهل کٌیذ.

ًیتشٍطى – دشٍتَى
ثشاثش 7
الکتشٍى ثشاثش 7
تعذاد ًَتشٍى  ٍ 7عذد اتوی ثشاثش  ٍ 7عذد جشهی ثشاثش 14
 -50یَى چیؼت؟ ف27
ثِ اتنّبیی کِ تعذاد ثبس الکتشیکی ثبس هثجت ٍ هٌفی آىّب یکؼبى ًجبؿذ یَى هیگَیٌذ ثِ عجبستی ثِ اتن-
ّبیی کِ تعذاد دشٍتَى ٍ الکتشٍى ًب ثشاثش داسًذ یَى هیگَیٌذ.
 -51اًَاع یَى سا ًبم ثجشیذ؟
یَى هثجت ٍ یَى هٌفی

 -52دس چِ كَستی اتن ثِ یَى تجذیل هیؿَد؟
اگش اتوی الکتشٍى ثذػت آٍسد یب الکتشًٍی اص دػت ثذّذ داسای ثبس الکتشیکی هثجت یب هٌفی هیؿَد.
 -53اگش اص اتن الکتشٍى جذا ؿَد داسای ثبس الکتشیکی  .................هیؿَد .ف27
هثجت
 -54یَى هٌفی چیؼت؟
اگش یک اتن خٌثی الکتشٍى ثیـتشی ثِ دػت آٍسد ،داسای ثبس خبلق هٌفی هیؿَد ٍ ثِ عٌَاى یک یَى
هٌفی ؿٌبختِ هیؿَد.
 -55یَى هثجت چیؼت؟
اگش یک اتن خٌثی ،یک یب چٌذ الکتشٍى خَد سا اص دػت دّذ ،داسای ثبس خبلق هثجت هیؿَد ٍ ثِ عٌَاى
یک یَى هثجت ؿٌبختِ هیؿَد.
 -56تعذاد الکتشٍىّبی کذام اتن ثب یَى لیتین یک ثبس هثجت ثشاثش اػت؟
الفّ -لین

ة -ثشیلین

ج -ثَس

د – ّیذسٍطى

الفّ -لین
 -57تعذاد الکتشٍىّب دشٍتَىّب ٍ ًَتشٍىّب سا دس یَى آّي ثب  3ثبس هثجت هـخق کٌیذ (عذد اتوی آّي
 ٍ 26عذد جشهی  56هیثبؿذ)
الف) الکتشٍى  ، 26دشٍتَى ًَ ،26تشٍى 56
ة) الکتشٍى  ، 23دشٍتَى ًَ ،26تشٍى 30
ج) الکتشٍى  ،30دشٍتَى ًَ ،26تشٍى 30
جَاة :ة) الکتشٍى  ، 23دشٍتَى ًَ ،26تشٍى 30
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