


 سواالت تستی علوم تجربی نهم فصل دوم

( پرش )

کدام مورد زیر، از ویژگی هاي ترکیب هاي یونی نیست؟ - 1

یون هاي سازندة یک ترکیب یونی بر هم نیرو وارد می کنند.

ترکیب هاي یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی، خنثی هستند.

ترکیب هاي یونی، در حالت مذاب و محلول جریان الکتریسیته را انتقال می دهند.

پیوند کوواالنسی ایجاد کنندة ترکیب هاي یونی است.

گزینۀ نادرست را مشخص کنید. - 2

P = 19
e = 18

←19K+M
P = 12
e = 10

←12 g2+P = 15
e = 12

←15P 3−P = 16
e = 18

←16S 2−

هنگام ترکیب شدن  عنصر  .................. و  .................. پیوند کوواالنسی تشکیل می شود. - 3

کربن – فلوئور   منیزیم- فلوئور سدیم – فلوئور منیزیم- اکسیژن  

2

کدام گزینه یون با بار بیشتري تشکیل می دهد؟ - 4

Mg12Na11P15S16

تعداد الکترون هاي کدام یون با بقیه متفاوت است؟  - 5

M12 g2+
9 F 1−

7 N 3−N10 e1+

کدام مادة زیر یک ترکیب یونی است؟  - 6

کلسیم اکسید   گلوکز متان کربن دي اکسید

در کدام گزینه   نوع پیوند به درستی معرفی شده است؟ - 7

H2MgON ، یونی  ، کوواالنسی   ، کوواالنسی ، کوواالنسی   Oa2CH4

در کدام ماده مولکول  وجود دارد؟ - 8

پتاسیم اکسید شکر کات کبود نمک

کدامیک از ساختارهاي زیر براي «اوره» با فرمول مولکولی  می تواند درست باشد؟ - 9
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تفاوت تعداد الکترون ها در یون هاي  و  کدام است؟ - 10Mg2+ Cl−

6789

) تشکیل دهد؟ کدام عنصر می تواند تعداد بیشتري پیوند کوواالنسی با عنصر هیدروژن ( - 11H1

C6N7O8F9

کدام مادة زیر مولکول معین ندارد؟ - 12

OH2KFCH4NH3

1

رفتار اتم ها با یکدیگر



آب

باتري

چراغ

با حل شدن کدام ماده در آب چراغ روشن می شود؟ - 13

ON2CO2

NH3LiF

هرچه میزان نمک در محلول بیشتر شود: - 14

غلظت آن کاهش می یابد.  چگالی آن کاهش می یابد. رسانایی آن کاهش می یابد.   دماي جوش آن افزایش می یابد.  

براي کدام ترکیب زیر نمی توان مفهوم مولکول را به کار برد؟ - 15

NaClOH2CO2NH3

کدام پیوند زیر یونی نیست؟ - 16

CCl4NaFMgOLiCl

هنگام تشکیل کدام ترکیب زیر داد و ستد الکترونی انجام نشده است؟ - 17

NaClFe2 O3CH4LiCl

کدام جفت از اتم هاي زیر می توانند تشکیل پیوند کوواالنسی بدهند؟ - 18

   ،    ،  ،  ،MgOHCClNaNaNa

بر اساس آنکه عالمت  نماد گاز،  نماد جامد،  نماد محلول و  نماد مایع می باشد. با انجام کدام یک از واکنش هاي زیر در یک ارلن شیشه اي - 19
دربسته، فشار درون آن کاهش می یابد؟

gsaqL

Fe(s) + 2 (aq) → F + (g)H+ e2+0(aq) H2N (g) + HCl(g) → N Cl(s)H3 H4

C (aq) + Fe(s) → F (aq) + Cu(s)u2+ e2+2 O(L) → 2 (g) + (g)H2 H2 O2

پیوند شیمیایی که بر اثر جاذبه بین ذرات با بارهاي ناهم نام ایجاد می شود چه نام دارد؟ - 20

پیوند مولکولی  پیوند یونی   پیوند وان دروالسی پیوند کوواالنسی

کدام محلول الکترولیت است؟ - 21

محلول کربن دي اکسید در آب   محلول سدیم کلرید در آب   محلول قند در آب محلول الکل در آب

( تفاوت تعداد الکترون ها در یون سدیم و یون فلوئور چقدر است؟  (  و  - 22

صفر یک

Na11F9

23

در سه مولکول آب و یک مولکول متان، در مجموع چند اتم هیدروژن داریم؟ - 23

8101214

( باتوّجه به فرمول مولکولی آب  و متان  کدام یک از موارد زیر نادرست است؟ ( و  - 24

در هر دوي این مولکول ها، تعداد الکترون هاي مدار آخر هر یک از اتم هاي کربن و اکسیژن، با هم برابر است.

هر پیوند کوواالنسی، شامل دو الکترون است که بین دو اتم، به اشتراك گذاشته می شود.

هر اتم هیدروژن می تواند یک یا بیشتر از یک پیوند کوواالنسی تشکیل دهد.

در مولکول متان در مجموع  الکترون و در مولکول آب مجموعًا  الکترون به اشتراك گذاشته می شود.

( O)H2(C )H4C H6 ،1O8

84

2

ش )
ت تستی علوم تجربی نهم فصل دوم ( پر

سواال
20shoo.ir



ترکیبی با دو اتم کربن چهار اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، مربوط به کدام یک از مدل هاي ساختاري (خطی) زیر می تواند باشد و داراي چند پیوند - 25
است؟
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تصویر مقابل کدام نوع پیوند را نمایش می دهد؟ - 26

پیوند کوواالنسی پیوند یونی  

پیوند بین اتم ها پیوند بین مولکولی 

A B

, پیوند  .................. است و عنصر   .................. حاصل ترکیب اتم هاي  - 27

یونی –  الکترون می گیرد.

کوواالنسی-  الکترون به اشتراك می گذارد.  

یونی –  الکترون از دست می دهد.  

کوواالنسی –  الکترون به اشتراك می گذارد.  

BAA

2

2

2

4

از ترکیب  و  کدام ماده تشکیل خواهد شد؟ - 28Cl17Mg12

M Clg2MgCl3MgClMgCl2

کدام گزینه در ارتباط با ترکیبات داده شده درست بیان شده است؟ ترکیبات عبارتند از:  - 29

همگی حاصل پیوندهاي یونی هستند. تعداد الکترون هاي پیوندي در آن ها یکسان است.

هر سه درست بیان شده است. تعداد پیوندهاي کوواالنسی در آن ها متفاوت است.

( , , )C2H6 C2H4 C2H2

احتمال تشکیل پیوند یونی بین عناصر کدامیک از ستون هاي جدول طبقه بندي عنصرها بیش تر است؟ - 30

یک و هفت  چهار و شش  چهار و پنج  شش و هفت 

کدام عنصر زیر آنیون با  بار منفی تشکیل می دهد؟ - 312

Mg12S16F9Na11

براي تشکیل پیوند یونی بین  و  ، چه تعداد از هرکدام از عناصر زیر نیاز داریم؟ - 32

یک منیزیم،  اکسیژن یک منیزیم، یک اکسیژن منیزیم،  اکسیژن منیزیم، یک اکسیژن 

Mg12O8

2222

یون  با کدام یون از نظر تعداد الکترون برابر است؟ - 33

  

N11 a+

19K+
8 O2−L3 i+C20 a2+

تعداد الکترون ها در کدام دو ذرة زیر با هم برابر است؟ - 34

C40 و  و  و  و 
20 a2+A27

13 l3+32
16S 2−16

8 O2−19
9 F −16

8 O2−F56
26 e2+L7

3 i+

در واکنش زیر مقدار جرم  چقدر است؟ - 35

 

هیچکدام    گرم   گرم   گرم  

D

A(5gr) + B(6gr) + C(8gr) → D(?) + E(8gr)

193011

گلبول هاي قرمز خون از طریق کدام یون اکسیژن را از شش ها جذب می کنند؟ - 36

Fe2+Fe3+Na+Na2+
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کدام ترکیب یونی نیست؟ - 37

نمک خوراکی  منیزیم اکسید قند سدیم کلرید 

پیوندهاي درون منیزیم اکسید، مشابه کدام یک از ترکیبات زیر است؟ - 38

الکل قند   نمک خوراکی   شکر

شکل روبه رو کدام ویژگی ترکیبات یونی را نمایش می دهد؟  - 39
 (ضربه) 
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تشکیل بلور   انحالل پذیري در آب  واکنش پذیري شکنندگی

آرایش الکترونی یون  مشابه کدام گزینه است؟ - 40M12 g2+

Na11Ne10F9O8

کدام یک از عبارت هاي زیر، در مورد تشکیل یون ها صحیح است؟ - 41

اتم هاي فلزي با از دست دادن الکترون به کاتیون و اتم هاي نافلزي با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل می شوند.

اتم هاي فلزي با گرفتن الکترون به کاتیون و اتم هاي نافلزي با از دست دادن الکترون به آنیون تبدیل می  شوند.

اتم هاي نافلزي با از دست دادن الکترون به کاتیون و اتم هاي فلزي با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل می شوند.

اتم هاي نافلزي با گرفتن الکترون به کاتیون و اتم هاي فلزي با از دست دادن الکترون به آنیون تبدیل می شوند.

A B

باتوجه به مدل هاي رسم شده، پیوندي که بین این دو اتم ایجاد می شود از نوع .................. بوده و باعث تشکیل مولکول .................. می شود. - 42

یونی -    یونی -   

کوواالنسی -    کوواالنسی -   

BA2AB2

BA2AB2

اگر یک عنصر با گرفتن یا از دست دادن الکترون، به تعداد  الکترون در الیۀ آخر خود برسد: - 43

دیگر واکنش نمی دهد.    شدیداً واکنش می دهد.

قطعا به یک یون مثبت تبدیل می شود.   قطعًا به یک یون منفی تبدیل می شود.

8

ذرات حاصل از حل شدن  در آب را کدام گزینه به درستی معرفی کرده است؟  - 44

   ،   ،  ،  ، 

(MgO)Mg , O)(12 8

O−Mg+O+Mg−O2−Mg2+O2+Mg2−

اغلب مواد موجود در طبیعت  .................. نیستند و به شکل  .................. یافت می شوند. - 45

عنصر، مخلوط عنصر، ترکیب    ترکیب، عنصر ترکیب، مخلوط

در پیوند یونی، فلزات با .................. الکترون به .................. و نافلزات با .................. الکترون به .................. تبدیل می شوند. - 46

گرفتن – کاتیون – از دست دادن – آنیون    گرفتن – آنیون – از دست دادن – کاتیون  

از دست دادن – کاتیون – گرفتن – آنیون   از دست دادن – آنیون – گرفتن – کاتیون

عنصري که در گروه  جدول تناوبی قرار دارد، یون با چه باري می سازد؟ - 475

−2−3+2+3
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براي تشکیل پیوند یونی بین  و  به چه تعداد اتم از هر کدام نیاز داریم؟ - 48

یک نیتروژن،  سدیم  دو نیتروژن، یک سدیم یک نیتروژن، یک سدیم نیتروژن، دو سدیم  

N7Na11

13

کدام ترکیب زیر پیوند کوواالنسی دارد؟ - 49

سدیم فلوئورید متان منیزیم اکسید   سدیم کلرید

کدام مادة زیر در حالت جامد رساناي برق است؟ - 50

NaClFeKFO2

با حل کردن کدام ترکیب زیر در آب رسانایی ایجاد نمی شود؟ - 51

منیزیم اکسید شکر کات کبود   نمک

قبل و بعد از تشکیل مولکول متان در مدار آخر کربن به ترتیب  .................. و  .................. الکترون وجود دارد. - 52

- - - -44488488

کدام یک نوعی نمک محسوب نمی شود؟ - 53

FeCl2NO2N Oa2KBr

کدام ماده ي زیر خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد؟ - 54

C2 H6CH4OHC2 H5NH3

عامل رسانایی در محلول هاي یونی کدام است؟ - 55

کاتیون ها و آنیون ها مولکول ها  پروتون ها  الکترون ها

( بعد از تشکیل مولکول آب در الیۀ آخر هر کدام از عناصر سازندة آن چند الکترون وجود دارد؟ ( - 56

، اکسیژن  هیدروژن  ، اکسیژن   هیدروژن  ، اکسیژن  هیدروژن  ، اکسیژن  هیدروژن 

O H8 ,1

26162821

کدام نیرو باعث تشکیل مولکول ها می شود؟ - 57

پیوند وان دروالسی پیوند فلزي پیوند کوواالنسی   پیوند یونی  

کدام ماده مولکول مشخص ندارد و اجتماعی از یون ها است؟  - 58

CO2NaFCH4OH2

هنگام تشکیل  مولکول آب، چه تعداد الکترون به اشتراك گذاشته می شود؟ - 595

4102025

کدام عنصر زیر می تواند کاتیون تشکیل دهد؟ - 60

Mg12F9O8Cl17
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