


عنصر جامد زردرنگی که در ترکیب اسید سولفوریک هم وجود دارد،  ..................  نام دارد. - 1

با توجه به شکل بگویید فرآورده به کدام ماده اشاره دارد؟ - 2

الف) پلی مر 
ب) مونومر 
پ) ایزومر 

ت) ایزوتوپ

با توجه به نقش هر عنصر، هر یک از موارد ستون «الف» را به مورد مناسب در ستون «ب» وصل کنید.   - 3

ب الف 
ابریشم تنظیم فعالیت هاي بدن 

ُید شرکت در ساختمان هموگلوبین خون 

پالستیک پلی مر طبیعی 

آهن پلی مر مصنوعی 

□□

□□

□□

□□

کدام یک از اتم هاي زیر تمایل دارد با گرفتن الکترون به  الکترون در مدار آخر خود برسد؟ - 4
ت) کلسیم پ) فلوئور ب) لیتیم الف) سدیم 

8

هر عبارت زیر یک ویژگی از ویژگی هاي پلی مرهاي طبیعی یا مصنوعی را بیان می کند. در جلوي هر عبارت، پلی مر مناسب را بنویسید. - 5

هزینۀ تولید آن زیاد است. (..................)

به طور عمده از نفت خام تهیه می شود. (..................)

از گیاهان یا جانوران به دست می آیند. (..................)

تنوع بیشتري دارند. (..................)

کاربرد آن گستردگی بیشتري دارد. (..................)

عبارت  علمی زیر را با انتخاب کلمۀ مناسب از داخل پرانتز کامل کنید. - 6

فلزي جامد، که با آب و اکسیژن به شدت واکنش می دهد، این فلز (مس (Cu) ــ سدیم (Na)) نام دارد.

اگر فقط آثار و شکل برجستگی ها و اجزاي سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار در رسوبات بر جاي بماند و به فسیل تبدیل شود، (قالب خارجی
ــ  قالب داخلی) تشکیل می شود.

سواالت تشریحی علوم تجربی نهم فصل اول 

الف)
ب)
پ)
ت)
ث)

الف)
ب)

مواد و نقش آن ها در زندگى



با توجه به توضیحات داخل جدول، نوع بسپار را با عالمت  مشخص کنید. - 7

نوع بسپار توضیحات

طبیعیمصنوعی

 ..................   ..................  الف) کاربرد این نوع بسپارها قدیمی تر است.

 ..................   ..................  ب) تولید این نوع بسپارها هزینه بیشتري دارد.

 ..................   ..................  پ) تولید این نوع بسپارها پاسخگوي مصرف تعداد جمعیت بیشتري است.

 ..................   ..................  ت) انواع بیشتري از این بسپارها تولید می شود.

 ..................   ..................  ث) این نوع بسپارها مستقیمًا از گیاهان و جانوران به دست می آید.

 ..................   ..................  ج) عمده ترین منبع تأمین این نوع بسپارها نفت خام است.

✓

) در یک گروه قرار دارد. ) در یک دوره و با فلز سدیم ( ) فلزي است که با آب به شدت واکنش می دهد. این فلز با فلز بریلیم ( لیتیم ( - 8
کدام یک از دو فلز اشاره شده مانند لیتیم در آب واکنش شدید می دهد؟ چرا؟

Li
6
3Be

9
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کدام گزینه، مدل بور اتم فلوئور  را درست نشان می دهد؟  - 9
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مواد

درشت مولکول

غیربسپار بسپار

ریز مولکول

.الف

.ب

...........

...........

نمودار زیر نوعی طبقه بندي مواد را نشان می دهد، با استفاده از مواد ذکر شده آن را کامل کنید. - 10
(چربی، سلولز، آب، آمونیاك، اکسیژن، هموگلوبین، نشاسته، گوشت)

با توجه به دو ترکیب  و  به سؤاالت زیر پاسخ دهید. - 11SH2 O4CuSO4

کدام ترکیب کات کبود و کدام سولفوریک اسید است؟

این دو ترکیب در چه عنصري با هم تفاوت دارند؟

این دو ترکیب چه عناصر مشابهی دارند؟

در ترکیب کات کبود چه فلزي شرکت دارد؟

در حالی که اگر یک تیکه نوار منیزیم را روي شعله چراغ بگیرید، به سرعت می سوزد و نور خیره کننده اي تولید می کند؛ اما طال برخالف این فلز با - 12
اکسیژن ترکیب نمی شود.  

متن باال را یک بار دیگر به دقت بخوانید و به موارد زیر پاسخ دهید. 

ـ کدام فلز واکنش پذیري بیشتري دارد؟  

ـ کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد؟

1

2

ت تشریحی علوم تجربی نهم فصل اول
سواال
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وسایل و مواد الزم: بشر، کات کبود، تیغه? آهن، تیغه? منیزیم، تیغه? روي  - 13

- سه بشر را شماره گذاري کنید و درون هر یک تا یک سوم حجم آن، آب بریزید. 

 - یک قاشق چاي خوري کات کبود در هر یک از بشر ها حل کنید. 

) تیغه? روي را قرار دهید.  ) تیغه? منیزیم و در بشر شماره? ( ) تیغه? آهن، در بشر شماره? (  - در بشر شماره? (

 - سرعت تغییر رنگ در سه بشر را با هم مقایسه کنید.   

 - کدام فلز واکنش پذیرتر است؟

1

2

3123

4

5

در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می زند یا ظروف آهنی؟ چرا؟ - 14

شکل روبه رو مدل اتمی بور براي اتم عنصرهاي اکسیژن  و گوگرد  را نشان می دهد؛ تشابه و تفاوت این دو مدل اتمی را بیان کنید (در - 15
این فصل در مدل اتمی، هسته اتم نشان داده نشده است).

O)(8S)(16

تصویر زیر چرخه? ساده اي از نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد. درباره? این چرخه و نقش آن در زندگی، در کالس گفت و گو کنید. - 16

مدل اتمی بور را براي رسم کنید، مدل اتمی کدام یک از آن ها به هم شباهت دارند؟ چرا؟ - 17P ، Si ، C ، N15 14 6 7

باتوجه به جدول به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.   - 18

       

نماد ایزوتوپ 

ویژگی ایزوتوپ 

 
ثانیه

 
ثانیه

 
ثانیه

 
ثانیه 

نیم عمر پایدار پایدار 

 0
(ساختگی) 

 0
(ساختگی)

 0
(ساختگی)

 0
(ساختگی)

درصد فراوانی ناچیز 

آ) چه شباهت ها و تفاوت هایی میان این ایزوتوپ ها وجود دارد؟ 
ب) یک نمونه ي طبیعی از عنصر هیدروژن، مخلوطی از چند ایزوتوپ است؟ 

پ) کدام ایزوتوپ هیدروژن از همه ناپایدارتر است؟ 
ت) چند ایزوتوپ هیدروژن در آزمایشگاه هاي هسته اي ساخته می شود؟ 

ث) اگر ایزوتوپ هاي پرتوزا و ناپایدار، رادیوایزوتوپ نامیده شود چه تعداد از ایزوتوپ هاي هیدروژن، رادیوایزوتوپ هستند؟ 
ج) کدام ایزوتوپ هیدروژن پایدارتر است؟
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×10−232٫3×10−222٫9×10−229٫1×10−221٫412٫32
سال

0٫011499٫9885
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14Si 12Mg17CI

جدول عنصرها را به دقت مشاهده کنید و به موارد زیر پاسخ دهید.  - 19
الف) عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفته اند چه ویژگی مشترکی دارند؟ 

  ب) با توجه به مدل اتمی عنصرهاي  ، ،   مشخص کنید هر یک از این عنصرها به کدام گروه جدول دوره اي عناصر تعلق دارند. آنها را در
جدول بنویسید. 

مربوط بھ گزینھ (پ)مربوط بھ گزینھ (ب) 

پ) سدیم، فلزي جامد است که با آب و اکسیژن به شدت واکنش می دهد و از این رو بسیار واکش پذیر است. تصویرهاي زیر برخی ویژگی هاي این فلز را

نشان می دهد.  کدام یک از عنصرهاي  و  و ویژگی هایی شبیه به سدیم  دارند؟ چرا؟

Si14Cl17Mg12

Mg12Li3Na11

با مراجعه به منابع معتبر درباره? کاربرد انواع پالستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها اطالعاتی را جمع آوري کنید و به کالس - 20
گزارش دهید.

با توجه به واکنش روبه رو به نظر شما واکنش پذیري مس بیش تر است یا آهن؟  - 21

F e + CuS → F eS + CuO4 O4

اگر پودر فلز آلومینیوم را روي شعله بریزیم به شدت می سوزد ولی اگر پودر نقره را روي آتش بریزیم اتفاقی نمی افتد. از این پدیده چه نتیجه اي - 22
می توان گرفت؟

A B C A B C

بعد از مدتی

, را وارد محلول کات کبود کرده ایم، پس از مدتی مشاهده می کنیم که رنگ محلول ها تغییر می کند. به نظر شما هر کدام از , تیغه هاي فلزي  - 23

, کدام یک از فلزات منیزیم؛ روي و آهن می باشد؟ , تیغه هاي 

CBA

CBA

با توجه به اطالعات ارائه شده نام ماده ي مورد نظر را بنویسید. - 24

- فراوان  ترین عنصر تشکیل  دهندة هوا  

- در ساخت آفت کش  ها به کار می رود.  

- از آن براي یخ سازي استفاده می شود.  

- در باتري خودرو به کار می رود. 

- عنصر و مادة سازندة مغز مداد  

- عنصري که در ساختن نوك قرمز رنگ کبریت به کار می رود.
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جدول زیر را کامل کنید.  - 25

 یک کاربرد  تعداد اتم ها  نوع عنصرها  فرمول شیمیایی  ماده  

 اوزون 

 اسید سولفوریک 

 اکسیژن

NH3

N2

S8

Cl2

مدل اتمی بور را براي عنصرهاي زیر رسم کنید و فلز و نافلز بودن آن ها را مشخص کنید. (با دلیل)  - 26

  (           (               (           (1Be42O83Al134Cl17

گروه و تناوب (دوره) عناصر زیر را مشخص کنید: - 27

  (               (               (1N72Mg123He2

یک تفاوت و یک تشابه براي دو عنصر  و  بنویسید. - 28N7P15

می دانیم که اکسیژن و گوگرد در گروه یکسانی از جدول تناوبی قرار دارند. دو شباهت و یک تفاوت براي این دو عنصر بنویسید. - 29

چهار مورد از کاربردهاي پالستیک ها را بنویسید و بگویید چرا آن ها را بازگردانی می کنند؟ - 30

جدول زیر را کامل کنید.  - 31

 نوع عنصر  شکل مدل اتمی بور  تعداد الکترون هاي الیه ي آخر  عدد اتمی  نماد  نام عنصر  

نیتروژن

آلومینیوم

Na

7

Cl17

چهار مورد از کاربردهاي اسید سولفوریک را بنویسید. - 32

روش هاي تولید نیتروژن قابل استفاده براي موجودات زنده را بنویسید. - 33

چهار مورد از کاربردهاي کلر را بنویسید. - 34

ت تشریحی علوم تجربی نهم فصل اول
سواال
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هر یک از مواد را به کاربرد مناسب خود وصل کنید. - 35
کلر 

نیتروژن 
آمونیاك 

اسید سولفوریک 
فسفر

یخ سازي 
کبریت سازي 

تولید آفت کش ها 
تولید آمونیاك 

رنگ سازي 
محافظت از زمین برابر پرتوهاي فرابنفش 

تفاوت درشت مولکول ها با مولکول هاي کوچک چیست؟ دو درشت مولکول نام ببرید. - 36
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