
 مشخص کنید. پاسخ درست را با عالمت -1

 : روش استخراج فلز مس چگونه است؟1-1

 ج: بصورت رگه هایی در سنگ ها یافت می شود                                    ب: در بستر رودخانه ها یافت می شود

 منیزیم و طال کدام فعالتر است؟، : از بین چهار فلز مس  ، آهن 2-1

 د: مس             ج: آهن              ب: منیزیم              الف: طال

 : اتیلن گلیکول یک ترکیب مولکولی است، کدام گزینه کاربرد آن را نشان می دهد؟3-1
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 ب: همیشه بصورت خالص در طبیعت است                                              الف: استخراج سنگ معدن آن

 (C-H-O      *C-N Oج: مولکول سلولز از تعداد زیادی اتم های .............. تشکیل شده است. ) 
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 کنید.

 الکترون 

 

  

 اتم های هیدروژن                                                                                                           

 

 اتم اکسیژن
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