


سواالت تستی علوم تجربی نهم فصل دوم

(پرواز)

باتوّجه به اینکه هر اتم تنها می تواند با تعداد محدود و معینی از اتم هاي دیگر پیوند دهد، کدام گزینۀ زیر می تواند نشان دهندة ساختار درست مولکولی - 1
یک ترکیب کربن دار باشد؟
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با توجه به جدول داده شده که بخش کوچکی از جدول تناوبی است، محلول حاصل از ترکیب کدام دو عنصر می تواند رساناي جریان الکتریسیته باشد؟  - 2
گروه اصلی 

دوره 
6542

ECA3

FDB4

B , EB , FA , ED , F

با توجه به جدول، سؤال پاسخ دهید.  - 3
فرمول شیمیایی کدام ترکیب صحیح نیست؟

تناوب     

گروه 
76521

CBA1

ED2

GF3

JIH4

ACD2G3BA3EH2

کدام گزینه در رابطه با ویژگی هاي ترکیبات یونی نادرست است؟ - 4

اغلب ترکیبات یونی در آب حل می شوند.

ترکیبات یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثی هستند.

در بلور  هر یون سدیم با  یون کلرید و هر یون کلرید با  یون سدیم احاطه شده است.

در تشکیل یک ترکیب یونی برخی اتم ها با از دست دادن الکترون به کاتیون و برخی با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل می شوند.

NaCl612

1

رفتار اتم ها با یکدیگر



«یکی از دستاوردهاي صنایع خودروسازي، کیسه هاي هوا (Air bag) است. باد شدن سریع کیسه هاي هوا هنگام برخورد، ناشی از انجام چند واکنش - 5

سریع است که معادلۀ شیمیایی دو تا از آن ها آمده است.» براساس این معادالت شیمیایی کدام گزینه صحیح است؟   

)                                     ) 

فرآورده هاي حاصل از هر دو معادلۀ شیمیایی، همگی ترکیب یونی هستند.

در  هر اتم نیتروژن، دو الکترون به اشتراك می گذارد.

، هر اتم سدیم دو الکترون از دست می دهد. در 

) نشان می دهد که واکنش پذیري سدیم از آهن بیش تر است. معادلۀ شیمیایی (

F e , Na , N)(26 11 7

Na + F → N O + F ee2O3 a22Na → Na +N3 N21

N2

N Oa2

2

تعداد الکترون هاي اشتراکی موجود در مولکول کربن دي اکسید برابر با تعداد الکترون هاي اشتراکی کدام مولکول است؟ (اعداد اتمی:  کربن، - 6

 اکسیژن،  نیتروژن،  کلر،  هیدروژن)

= 6

= 8= 7= 17= 1

N2CCl4NH3O2

فرمول شیمیایی کدام ترکیب صحیح است؟  - 7

دوره         

گروه 

 

  

  

   

76521

CBA1

ED2

GF3

JIH4

ED2HG3CF2DI

هنگام تشکیل مولکول ها، اتم ها با یکدیگر مشارکت الکترونی دارند ولی در یک ترکیب یونی، یون ها کنار هم قرار می گیرند. اگر عنصر  داراي عدد - 8

اتمی  و عنصر  در خانۀ هفدهم جدول تناوبی عنصرها قرار داشته باشد، نوع ترکیب حاصل از این دو عنصر و نسبت ذّرات در بین آن ها چگونه است؟ 

ترکیب مولکولی،  و   ترکیب یونی،  و   ترکیب مولکولی،  و   ترکیب یونی،  و  

x

12y

1x2+2y−1x2y2x
−

y2+1y2x

کدام گزینه، نسبت تعداد پیوندهاي کوواالنسی کربن دي اکسید  به متان  را نشان می دهد؟ - 9(C )O2(C )H4

3
2

1
2

1
2
3

نماد شیمیایی عنصر گوگرد به صورت  است. کدام گزینه در مورد آن نادرست است؟  - 10

در دورة سوم جدول تناوبی قرار دارد. در گروه ششم جدول تناوبی قرار دارد.

تمایل به تشکیل یون کاتیون دارد. تعداد الکترون الیۀ آخر آن  است.

S16

6

در کدام یک از ترکیبات زیر کلیۀ پیوندهاي بین اتم ها، در اثر به اشتراك گذاشته شدن الکترون ها ایجاد می شود؟ - 11

پتاسیم پرمنگنات اتانول مس سولفات سدیم هیدروکسید

کدام گزینه در مورد عبور جریان برق از ترکیب هاي یونی و کوواالنسی صحیح نمی باشد؟  - 12

ترکیب هاي یونی در حالت مذاب یا محلول می توانند جریان برق را از خود عبور دهند.

ترکیب هاي یونی در حالت جامد رساناي جریان برق نیستند.

ترکیب هاي کوواالنسی در حالت مذاب، رساناي جریان برق هستند.

تمام ترکیب هاي کوواالنسی به غیر از گرافیت نارسانا هستند.

2
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اگر عدد جرمی عنصر   و عدد اتمی عنصر   با هم برابر باشند، نوع و تعداد پیوندي را که اتم  با عنصر  ایجاد می کند کدام است؟ - 13

(تعداد پروتون هاي  برابر با  است.)

یونی –  کوواالنسی –  یونی –  کوواالنسی – 

A2n+1Bn+6BC

C17

1155

نماد کدام یون به درستی نشان داده نشده است؟ - 14

A13 l3+M12 g2+
9F 2−

7N 3−

کدام یک از مواد زیر از نظر نوع پیوند با بقیه متفاوت است؟ - 15

HC2C2H2(OH)2CO2CuSO4

واکنش پذیري کدام عنصر بیش تر است؟ - 16

Na11Mg12Al13Ar18

با توجه به فرمول شیمیایی گسترده اسید استیک، به جاي  و  چه عناصري می تواند قرار بگیرند؟  - 17

 ،  ،  ،  ، 

XY

H − − − O − YC
|

H

H
|

C
||
X

X : OY : NX : NY : HX : NY : OX : OY : H

شکل زیر سه ردیف اّول جدول تناوبی عناصر را نشان می دهد. با توجه به جدول کدام گزینه درست بیان شده است؟  - 18

شعاع اتمی  بیش تر از  است.

در اثر واکنش  با  ترکیبی به فرمول  تشکیل می شود که حالت مذاب آن جریان برق را از خود عبور می دهد.

در اثر واکنش  با  ترکیبی به فرمول  تشکیل می شود که محلول آن جریان برق را از خود عبور می دهد.

تعداد الکترون هاي الیۀ آخر  چهار برابر تعداد الکترون هاي الیۀ آخر  است.

FG

DED2E3

BGBG

FC

چه کسري از الکترون هاي الیۀ ظرفیت اتم هاي موجود در مولکول آمونیاك در پیوند کوواالنسی شرکت کرده اند؟   - 19N , H)(7 1

7
2

1
2

1
4

3
4

احتمال تشکیل پیوند یونی بین کدام گروه هاي جدول تناوبی بیشتر است؟  - 20

12245717 و  و  و  و 

حل شدن کدام مورد زیر در آب با بقیه متفاوت است؟ - 21

اتیلن گلیکول پتاسیم پرمنگنات گلوکز الکل اتیلیک

باتوّجه به فرمول آلومینیم کلرید  کدام گزینه درست است؟  - 22

کاتیون  و آنیون  است. کاتیون  و آنیون 

کاتیون  و آنیون  است. کاتیون  و آنیون  است.

(AlC )l3Cl , Al)(17 13

Al+Cl3−Al3+Cl−

Cl3−Al3+Cl−Al3+

چگالی آب اقیانوس ها نسبت به آب مقطر .................. و نقطۀ جوش آن .................. می  باشد. - 23

پایین – پایین باال – باال باال – پایین پایین – باال

گانه وجود دارد؟ در کدام یک از موارد زیر  پیوند  - 242

KINH3CO2NaCl
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کدام پایداري به درستی مقایسه نشده است؟ - 25

N Na11 a+>11F9F − >9N9F − >11 a+Na9F − >11

براي تشکیل پیوند یونی بین  و  به چه تعداد از هرکدام نیاز داریم؟ - 26

یک منیزیم،  نیتروژن  یک منیزیم، یک نیتروژن منیزیم،  نیتروژن منیزیم،  نیتروژن

N7Mg12

23323

( تعداد پیوند کوواالنسی در کدام ترکیب بیشتر است؟ ( - 27C O N H6 ,8 ,7 ,1

CO2OH2NH3O2

کدام گزینه در مورد  صحیح نیست؟  - 28

بلور تشکیل می دهد. شکننده است. رسانا است.  جامد است.

MgO

در واکنش اکسید شدن آلومینیوم، کدام واکنش اتفاق نمی افتد؟ - 29

 .1O + 2 →e− O2−A + → A +l3+ O2 l2O3 e−

Al → A + 3l3+ e−A + → Al3+ O2− l2O3

) چند پیوند کواالنسی داریم؟ در هیدرازین ( - 30N2H4

3456

با توّجه به آرایش الکترونی روبه رو، کدام یک از گزینه ها داراي خصوصیات نسبتًا مشابهی با نمونۀ نشان داده شده است؟ - 31

Mg12Ar18

Be4S16

با ریختن محلوِل آبی کدام مواّد زیر به درون لیوان، المپ روشن خواهد شد؟ (کامل ترین گزینه را انتخاب کنید.)  (کات - 32
کبود – ُپتاسیم ِپرمنگنات – اِتیلن گلیکول – شکر – سدیم هیدروکسید)

اِتیلن گلیکول، شکر

کات کبود، سدیم هیدروکسید

ُپتاسیم، ِپرمنگنات، کات کبود، اِتیلن گلیکول

کات کبود، ُپتاسیم ِپرمنگنات، سدیم هیدروکسید

کدام گزینه صحیح است؟ - 33

براي  نمی توان در حالت کلی مفهوم مولکول را به کار برد.

پیوندهاي موجود بین ذره هاي سازندة منیزیم اکسید و سدیم کلرید متفاوت است.

همۀ اتم ها تمایل دارند با انجام واکنش هاي شیمیایی به ذره هایی تبدیل شوند که در مدار آخر  الکترون دارند.

در مولکول کربن دي اکسید،  پیوند کوواالنسی وجود دارد.

Cl2

8

4

شکل روبه رو بخشی از شبکۀ بلوري نمک خوراکی  را نشان می دهد. کدام مطلب دربارة آن درست است؟ - 34

از نظر بار الکتریکی، خنثی نیست.

 یون سدیم و  کلرید است.

نقطۀ جوش پایین دارد.

در اطراف هر یون کلرید،  یون سدیم وجود دارد.

NaCl

BA

6

4
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هسته 882

اگر آرایش الکترونی یون هاي تک اتمی  و  به صورت زیر باشد، تفاوت عدد اتمی عنصرهاي  و  برابر .................. و این دو عنصر با هم - 35
ترکیبی با فرمول شیمیایی .................. تشکیل می دهند.

A2+B
−

AB

B − 4A2B − 3A2B − 4A2A − 3B2

کدام گزینه صحیح نیست؟ - 36

برخی یون ها چند اتمی هستند.  تمام ترکیبات یونی نمک نام دارند. 

برخی نمک ها خاصیت بازي دارند. برخی نمک ها خاصیت اسیدي دارند. 

عامل رسانایی الکتریکی در کدام گزینه به ترتیب (از راست به چپ) الکترون هاي آزاد و حرکت یون هاي مثبت و منفی می باشد؟ - 37

مس، محلول مس سولفات نمک مذاب، محلول نمک طعام نمک مذاب، مس مس، طال  

کدام نیروي جاذبه، پیوند کوواالنسی است؟ - 38

جاذبه بین اتم هاي اکسیژن در مولکول دو اتمی اکسیژن   جاذبه بین عناصر نمک  

جاذبه بین اتم هاي آهن و گوگرد در مخلوط آهن و گوگرد   جاذبه بین عناصر هیدروکلریک اسید  

شکل هاي زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر، قبل و بعد از تغییر شیمیایی نشان می دهند. به ترتیب تعداد - 39
الکترون اتم سدیم و یون سدیم و تعداد الکترون در مدار آخر اتم کلر و یون کلرید در کدام گزینه آمده است؟

18،17،8،18،7،10،11

18،17،10،118،7،8،1

پیوند بین اتم ها در کدام مولکول یونی است؟ - 40

KClCoHClC2H6

با توجه به شکل هاي زیر و آزمایش هایی که در هر شکل روي فلزات منیزیم ، پتاسیم، روي و آلومینیم انجام شده است، به ترتیب از راست به چپ، - 41

عناصر  و  کدامیک از فلزات، مورد آزمایش هستند؟ 
جوهرنمک یا

هیدروکلریک اسید

Aفلز

لوله خروجی

Bفلز Dفلز Cفلز

HCl( )

لوله خروجی لوله خروجی لوله خروجی

H 2گاز H 2گاز H 2گاز

جوهرنمک یا
هیدروکلریک اسید

HCl( )

جوهرنمک یا
هیدروکلریک اسید

HCl( )

جوهرنمک یا
هیدروکلریک اسید

HCl( )

H 2گاز

ثانیهمدت ثانیهمدت20 30 ثانیهمدت ثانیهمدت60 40

CD

Al , ZnAl , MgZn , KK , Mg

عنصر کربن در الیۀ آخر خود داراي  الکترون جفت نشده و عنصر هیدروژن داراي  الکترون جفت نشده می باشد. با داشتن  اتم کربن و تعداد - 42
کافی اتم هیدروژن چند نوع ترکیب متفاوت می توان به دست آورد؟

412

1234

تعداد الکترون هاي اشتراکی کربن دي اکسید با کدام یک از مولکول هاي زیر برابر است؟ - 43

CON2CH4NH3

5
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از واکنش بین سدیم و گوگرد، سدیم سولفید به دست می آید، گوگرد در این واکنش به آرایش الکترونی کدام گاز نجیب می رسد؟ - 44

زنون آرگون نئون هلیم

اگر اتم  با اتم هیدروژن  پیوند کواالنسی تشکیل دهد، حاصل ترکیب این اتم با اکسیژن کدام است؟ در این پیوند چند جفت الکترون اشتراکی - 45
داریم؟

-  جفت -  جفت -  جفت -  جفت 

X4

XO6OX23XO24X2O33

مولکول  مانند مولکول .................. داراي .................. پیوند کوواالنسی است، اّما .................. پیوند در آن از نوع دوگانه می باشد. - 46

 – چهار – یک  – سه – دو – سه – دو – چهار – یک

C OH2

CO2SO2O3NO2

تعداد الکترون هاي اشتراکی در مولکول کربن دي اکسید با تعداد الکترون هاي اشتراکی کدام مولکول برابر است؟ - 47

OH2CH4NH3Cl2

مقداري از دو مادة  و  را در دو ظرف جداگانه ذوب می کنیم. اگر از هر دو ظرف جریان برق را بگذرانیم المپ موجود در مدار براي هر دو ظرف - 48

روشن می شود. واحد سازندة  دو نوع ذّره و  یک نوع ذّره می باشد.  و  در کدام گزینه می باشد؟ 

پتاسیم کلرید - الکل پتاسیم کلرید - شکر پتاسیم کلرید - آهن شکر - آهن

xy

xyxy

عنصري با نماد فرضی  را در اختیار داریم. کدام ویژگی زیر براي این عنصر قابل قبول است؟ - 49

با اکسیژن به شدت واکنش می دهد. این عنصر رساناي جریان الکتریسیته نمی باشد.

به راحتی در محیط هاي معمولی قابل نگهداري است. در ترکیب با اتم هاي دیگر از طریق پیوند کوواالنسی ارتباط برقرار می کند.

X19

متان کربن دي اکسید    

اتم کربن در متان و کربن دي اکسید به ترتیب چند پیوند کوواالنسی می تواند ایجاد کند؟ - 50

4 − 42 − 4

2 − 24 − 2

( مجموع کل ذرات اتم  برابر  می باشد. اگر اختالف تعداد نوترون ها و پروتون ها برابر  باشد، این اتم چه نوع پیوندي و با چه تعداد عنصر ( - 51
برقرار می کند؟

یونی –    کوواالنسی –  یونی –  کوواالنسی – 

X221H1

3322

عنصر روي با کدام عنصر زیر ترکیب نمی شود؟ - 52

منیزیم هیدروژن اکسیژن کلر

،  و  درجه سانتی گراد می باشد. پس:  ، نقطۀ ذوب نمک هاي  به ترتیب برابر  - 53

انرژي پیوند  بیش تر از  است.  انرژي پیوند یونی در مولکول  و  برابر است. 

 می تواند با تمام نافلز ها پیوند یونی تشکیل دهد.  جامد است ولی بقیه مایع نیز می توانند باشند. 

NaI ،NaBr،NaCl،NaF988801755650

NaFNaClNaFNaI

NaNa

- ، ، و  به ترتیب چهار عنصر متوالی هستند.  گازي است که واکنش نمی دهد. کدام عنصر بیش ترین تمایل به جذب الکترون را دارد؟ 54ABCDD

ABCD

کدام مادة زیر هم داراي ترکیب کواالنسی و هم داراي تریکب یونی است؟ - 55

AI2O3ON2CaSO4P2O5

نسبت تعداد آنیون به کاتیون در  چند برابر تعداد کاتیون به آنیون در  می باشد؟ - 56Al2O3Mg3N2
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با توّجه به فرمول شیمیایی  (اتیلن گلیکول)، به ترتیب چند نوع اتم و چند پیوند کوواالنسی در آن وجود دارد؟ - 57

 نوع –  پیوند نوع –  پیوند نوع –  پیوند   نوع –  پیوند

C2H4(OH)2

282103739

( ) را به درستی نمایش می دهد؟ ( کدام گزینه فرمول گستردة کربن دي اکسید ( - 58CO2C, O6 8

O − C − OO − C = OO = C = OO − C ≡ O

نقطۀ ذوب و جوش در کدام ماده بیشتر است؟ - 59

CH4NH3NaFCO2

، چند الکترون جا بجا می شود؟ در پیوند یونی بین  و  - 60

تناسب             

گروه 
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