
چگالی را تعریف کنید. .1
یعات و گازها چگونه تغییر میکند؟به نظر شما چگالی در جامدات، ما.2
براي هر یک از عناصر زیر تعیین کنید که در الیه آخر آنها چند الکترون وجود دارد. .3
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آنها چیست؟عناصر گروه اول جدول تناوبی چه نام دارند. ویژگی مشترك.4
روند تغییر خاصیت نا فلزي در جدول تناوبی در هر دوره و گروه چگونه است؟.5
به نظر شما نبات در چاي زودتر حل میشود یا شکر؟ چرا؟.6
چرا در آب گرم شکر سریعتر حل میشود؟.7
یک آزمایش طراحی کنید که نشان دهد هوا وزن دارد..8
معادالت زیر را موازنه کنید:.9

H3PO4 + KOH => K3PO4 + H2O

K + B2O3 => K2O + B

HCl + NaOH => NaCl + H2O

Na + NaNO3 => Na2O + N2

گرم داشته باشیم پیش بینی کنید که کدام ماده اولیه 20در صورتی که از هر یک از مواد اولیه واکنشهاي باال .10
چند گرم به دست میاید.تمام میشود و کدامیک اضافه میماند. پیش بینی کنید از هر یک از محصوالت 

یک مول آهن سنگینتر است یا یک مول آب؟ از جدول تناوبی استفاده کنید. .11
به نظر شما از جفت عناصر زیر کدامیک فلز قویتري هستند؟.12
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سید.ترتیب فاصله بین ملکولها را در حاالت مختلف مواد (جامد، مایع و گاز) بنوی.13
قاعده هشت تایی چیست؟ آیا در مورد گازهاي نجیب نیز صادق است؟.14
ایزوتوپ را تعریف کنید. .15
به نظر شما واکنش بین کلر و سدیم شدیدتر است یا واکنش بین برم و سدیم؟ چرا؟.16
چگونه میتوان با استفاده از عدد اتمی و عدد جرمی تعداد نوترونهاي یک اتم را محاسبه کرد؟.17
جدول تناوبی چه نام دارد؟ ویژگی مشترك آنها چیست؟گروه آخر .18
جدول تناوبی چه نام دارند؟ ویژگی مشترك آنها چیست؟17عناصر گروه .19
فرمول شیمیایی جفت عناصر زیر را پیش بینی کنید..20

Csو Brد) Pو Caج) Alو Nب) Sو Naالف) 


