


سواالت تشریحی علوم تجربی نهم فصل دوم

H2O2 N2 C H4 مدل خطی ترکیبات زیر را رسم کنید. - 1

گیاهان چگونه در چرخۀ کربن مشارکت دارند؟ - 2

در تشکیل پیوند کوواالنسی بین عناصر گفته شده از هر کدام به چه تعداد نیاز داریم؟ ترکیب حاصل به چه صورت خواهد بود؟ - 3

C6F9N7H1C6O8الف)   با                                    ب)  با                                    ج)  با 

عدد اتمی  برابر  و عدد اتمی هیدروژن برابر  می باشد. براي این که ترکیبات کوواالنسی زیر تشکیل شوند، چند اتم هیدروژن باید به کربن متصل - 4
شوند؟ 

(ب  (الف (ج 

C61

C − C − O − H
C − C

∥

O

C ≡ C

مدل اتمی بور را براي اتم هاي  و   رسم کرده و پیوند یونی حاصل از واکنش آن ها  را رسم کنید. - 5Na11F9

با توجه به قانون پایستگی جرم در واکنش مقابل چند گرم کلر مصرف شده است؟ - 6

 الف)                           ب)                        پ)                        ت) 

سدیم
گرم77

+ کلر
?

→ سدیم کلرید
196 گرم

273154119196

پیوند بین اتم هاي یک ترکیب ..................  با اشترك گذاشتن الکترون ها انجام می شود. - 7

هر یک از مواردي که در ستون (الف) آمده، به کدام یک از موارد ستون (ب) مربوط می شود؟ به هم وصل کنید.  - 8

(ب) (الف) 

الف) در تهیه کود هاي شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد. 

ب) از یون ها تشکیل شده است. 

ج) از رسیدن پرتو هاي خطرناك فرابنفش به زمین جلوگیري می کند.

NH3

NaCl

O3

جدول را کامل کنید.  - 9
نوع اتم هانوع پیوند فرمول شیمیایی نوع ماده ردیف 

فلز و نافلز  ..................  منیزیم اکسید 

 .................. و نافلزاشتراکی گاز متان 
1MgO

2CH4

با استفاده از مدل هاي مولکولی و با فرض داشتن دو اتم کربن و تعداد کافی از اتم هاي هیدروژن:  - 10

ــ سه ترکیب مولکولی  کربنه بسازید. 

ــ مشخص کنید در ترکیب هایی که ساخته اید، هریک از اتم هاي کربن چند پیوند داده اند؟ 

ــ فرمول مولکولی هر سه ترکیب را بنویسید.

12

2

3

رفتار اتم ها با یکدیگر

۱



مولکول متان،  ، از  اتم هیدروژن و یک اتم کربن تشکیل شده است. با توجه به فرمول متان: - 11

الف) آرایش الکترونی مدار آخر اتمهاي   و   را رسم کنید.  
ب) نحوه  تشکیل مولکول متان را با رسم ساختارهاي اتمی نشان دهید. 

پ) هر اتم کربن چند پیوند اشتراکی می دهد؟ 
ت) هر اتم هیدروژن چند پیوند اشتراکی می دهد؟

CH44

H1C6

با توجه به شکل  به پرسش ها پاسخ دهید. الف) براي تشکیل یک مولکول - 12
آب، هر اتم هیدروژن چند الکترون به اشتراك گذاشته است؟ 

ب) در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟ 
پ) براي تشکیل یک مولکول آب، اتم اکسیژن چند الکترون به اشتراك گذاشته

است؟ 
ت) در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟

9

- 13

    ــ با توجه به شکل هاي روبه رو توضیح دهید چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود، اما با حل کردن نمک در آن،
تخم مرغ غوطه ور می شود؟

ــ آب برخی دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه بسیار شور است. به طوري که در این دریاچه ها به راحتی می توان  
شناور ماند و حتی روي آب، روزنامه خواند.چرا؟  

1

2

از واکنش فلز سدیم با گاز فلوئور سدیم فلوئورید به دست می آید. با توجه به نمادهاي شیمیایی  و  به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. - 14
الف) آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید.  

ب) کدام یک با از دست دادن الکترون به ذره اي با مدار  الکترونی تبدیل می شود؟ 

پ) کدام یک با گرفتن الکترون به ذره اي با مدار  الکترونی تبدیل می شود؟  
ت) تعداد بارهاي الکتریکی ذره هاي سازندة سدیم فلوئورید را مشخص کنید. 

ث) آیا ترکیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است؟ به چه دلیل؟  

2ــ با توجه به آرایش الکترونی اتم هاي فلز منیزیم و اکسیژن، ذره هاي سازنده منیزیم اکسید (Mog) را مشخص کنید 

F9Na11

8

8

Mg O)(12 ،8

C

O

H

H

C

O

H

H

C

O

H

H

C

O

H

H

C

O

H

H

HC
H

O

شکل زیر یکی از انواع مولکول هاي گلوکز را نمایش می دهد. هرکدام از اتم ها در این ترکیب چند پیوند با دیگر اتم ها برقرار کرده است؟ - 15

ت تشریحی علوم تجربی نهم فصل دوم
سواال

۲
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جدول زیر را کامل کرده و به سؤاالت پاسخ دهید. - 16

                         نام عنصر 

 آرایش مدار آخر 

الف) با داشتن  اتم کربن و تعداد کافی اتم هیدروژن چند مولکول مختلف می توان ساخت؟ 
ب) پیوند یونی بین یون منیزیم و اکسیژن چگونه تشکیل می شود؟

O8C6H1Mg12

2

در  ظرف یکی حاوي آب مقطر و دیگري حاوي آب نمک، یک تخم مرغ می اندازیم. در کدام یک تخم مرغ روي آب شناور می شود؟ چرا؟ - 172

H H
O

-

+ +

) را نشان می دهد. شکل مقابل مولکول آب ( - 18OH2

در این مولکول، چه نوع پیوندي بین اتم هاي اکسیژن و هیدروژن وجود دارد؟

اتم اکسیژن، چند پیوند با اتم هیدروژن تشکیل داده است؟

در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب، چند الکترون وجود دارد؟

سدیمکلرسدیم کلرید

به شکل روبه رو به دقت نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.الف) در مجموع چند گرم - 19
واکنش دهنده مصرف شده است؟ 

ب) چند گرم فراورده تولید شده است؟ 
پ) یکی از مهم ترین قوانین طبیعی، قانون پایستگی جرم است. این قانون را در یک جمله بیان

کنید.

19٫6g11٫9g7٫7g

اتم سدیم اتم کلر یون سدیم یون کلرید

شکل هاي زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر، پیش و پس از تغییر شیمیایی نشان می دهند.  - 20
با بررسی شکل ها: الف) جدول زیر را کامل کنید. 

 اتمنام ذره 

سدیم 

 یون

سدیم 

 اتم

کلر 

 یون

کلرید  مشخصات ذره 

تعداد الکترون

تعداد الکترون در مدار آخر

 آیا مدار آخر ذره پر شده

است؟ 
  ب) کدام اتم الکترون از دست داده و کدام یک الکترون گرفته است؟ 

پ) هر یک از اتم هاي سدیم و کلر چند الکترون مبادله کرده اند؟ 
ت) نماد شیمیایی یون هاي سدیم و کلرید را بنویسید. 

ث) مالکی براي گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم ها مشخص کنید. 

ت تشریحی علوم تجربی نهم فصل دوم
سواال

الف)
ب)
پ)

۳
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هدف: بررسی حرکت یون ها در آب - 21
وسایل و مواد الزم: ظرف شیشه اي(پتري)، پنس، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، کات کبود  

روش اجرا: 
الف) درون ظرف پتري تا نیمه آب مقطر بریزید.  

ب) با استفاده از پنس یک دانه بلور سدیم هیدروکسید را بردارید و به آرامی در کنار دیواره ظرف پتري درون آب قرار دهید. 
پ) با استفاده از پنس یک دانه بلور کات کبود بردارید و آن را درون ظرف پتري و کنارة دیواره و درست روبه روي بلور سدیم هیدروکسید قرار دهید.

مدتی صبر کنید و مشاهدات خود را بنویسید. 

 تغییر رنگ نشاسۀ چیست؟ 

 معادلۀ نوشتاري تغییر شیمیایی انجام شده به صورت زیر است. 

فراورده ها  کات کبود + سدیم هیدروکسید  

فراورده ها  یون مس، یون سولفات + یون سدیم، یون هیدروکسید  
بر اساس این معادله، اگر یون هاي مس و هیدروکسید به یکدیگر برسند، با هم واکنش می دهند. 

حال توضیح دهید از تشکیل رنگ جدید درون ظرف چه نتیجه اي می گیرید؟ 

 با توجه به نتیجۀ این آزمایش توضیح دهید، چرا محلول نمک ها رساناي جریان الکتریکی است؟

∙

∙

→

→

∙

هدف: بررسی رسانایی الکتریکی آب مقطر و محلول آبی چند ماده  - 22

وسایل و مواد الزم: بشر، سیم، منبع تغذیه (باتري قلمی یا کتابی)، المپ  ولتی، میلۀ کربنی، قاشقک، آب مقطر، سدیم کلرید، کات کبود، شکر، اتانول،
عینک، دستکش 

روش اجرا: 
الف) یک مدار الکتریکی درست کنید. 

ب) درون یک بشر مقداري آب مقطر بریزید و میله هاي کربن را داخل آن قرار دهید (توجه کنید میله ها با هم در تماس نباشند). مشاهده هاي خود را
بنویسید. 

پ) اکنون با استفاده از قاشقک، به اندازٔه نصف قاشق چاي خوري درون آب مقطر نمک خوراکی بیفزایید. چه چیزي مشاهده می کنید. 
ت) قسمت پ آزمایش را با افزودن شکر، اتانول و کات کبود به آب مقطر تکرار کنید. مشاهده هاي خود را یادداشت و جدول زیر را پر کنید.  

از این مشاهده ها چه نتیجه اي می گیرید؟ توضیح دهید. 

1٫5

محلول کات کبود در آب محلول اتانول محلول شکر در آب محلول نمک خوراکی آب مقطر نام ماده
رسانای الکتریکی

هدف: تهیٔھ بلور  - 23
وسایل و مواد الزم: بشر، نخ، گیرٔه فلزي، سدیم کلرید، کات کبود، شکر، آب مقطر، عینک، دستکش 

روش اجرا: 

الف) سه بشر  میلی لیتري بردارید و درون هر کدام  میلی لیتر آب مقطر داغ بریزید. 
ب) درون هر بشر به طور جداگانه یک قاشق چاي خوري از کات کبود، سدیم کلرید و شکر بیفزایید و آن قدر هم بزنید تا محلول هاي شفاف به دست آیند

این عمل را تا آنجا که مواد جامد حل شوند، ادامه دهید. 
پ) یک گیره بردارید و با استفاده از نخ و مداد، آن را درون محلول آویزان کنید. 

ت) بشرها را کنار پنجره بگذارید و پس از چند روز بلورهاي تشکیل شده را مشاهده کنید. 

نتیجٔھ مشاهدٔه خود را بنویسید. 

آیا بلورهاي این سه ماده شبیه هم هستند؟ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

10020

∙

∙

ت تشریحی علوم تجربی نهم فصل دوم
سواال

۴

20shoo.ir



جدول زیر را کامل کنید. - 24

   یون حاصل    آرایش الکترونی الیه ي آخر بور        عدد اتمی       نام عنصر      نماد عنصر    

O8

Cl17

S16

Be4

N7

جدول زیر را کامل کنید.  - 25

کاربردماده 

آمونیاك 

الکل طبی 

اتیلن گلیکول 

ترد کردن کدو حلوایی براي پخت مربا  

پیوند یونی حاصل از واکنش  عنصر    و  را با رسم آرایش الکترونی آن ها به دست آورید. - 262Mg12F9

با توجه به شکل، به سؤاالت زیر پاسخ دهید. - 27

اتم سدیم

_

یون سدیم

+

وقتی اتم سدیم یک الکترون از دست می دهد به چه یونی تبدیل می شود؟

وقتی اتم فلوئور یک الکترون می گیرد به چه یونی تبدیل می شود؟

چه نیرویی یون هاي حاصل از این پیوند را کنار هم نگه می دارد؟

فلزات (مثل سدیم) چگونه به یون تبدیل می شوند؟

نافلزات (مثل فلوئور) چگونه به یون تبدیل می شوند؟

محلول کدام یک از ترکیبات زیر رساناي جریان الکتریکی است؟ - 28
ت) اتیلن گلیکول پ) شکر ب) پرمنگنات پتاسیم الف) اتانول 

از مدل هاي زیر براي نمایش پیوند کوواالنسی استفاده می شود. نام هر مدل را در زیر آن بنویسید. - 29

ت تشریحی علوم تجربی نهم فصل دوم
سواال

۵
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مشخص کنید اتم هاي زیر حداکثر چند پیوند کوواالنسی می توانند تشکیل بدهند؟ - 30

تعداد پیوند کوواالنسی اتم 

الف) ..................  کربن 

ب) ..................  اکسیژن 

پ) ..................  فلوئور 

ت)  ..................  نیتروژن 

رسانا یا نارسانا بودن مواد درون جدول را مشّخص کنید. - 31

محلول شکر در آب محلول کات کبود محلول سرب نیترات محلول اتانول نام ماده 

ت)  ..................  پ)  ..................  ب)  ..................  الف)  ..................  رسانایی الکتریکی 

،  ..................  می باشد. نوع پیوند شیمیایی بین ذرات منیزیم اکسید  - 32(MgO)

گاز کلر به رنگ  ..................  می باشد. - 33

ترکیب هاي یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی  ..................  هستند. - 34

مولکول متان  از  اتم هیدروژن و  اتم کربن تشکیل شده است. با توجه به فرمول متان: الف) آرایش الکترونی مدار آخر - 35

اتم  را رسم کنید. 
ب) هر اتم هیدروژن چند پیوند کواالنسی می دهد؟

CH441

C6

در جدول زیر جاهاي خالی را کامل کنید. - 36

نام ترکیب اتم مرکزي تعداد اتم هیدروژن ردیف 

آب اکسیژن الف)  ..................  

ب)  ..................  نیتروژن سه اتم 

1

2

هر یک از عبارت هاي داده شده مربوط به کدام مفهوم است؟ (آن ها را به هم وصل کنید.) - 37
(ب) (الف) 

یونی  این پیوند با اشتراك الکترونی انجام می گیرد.

یونی  این پیوند با انتقال الکترون صورت می گیرد.  

اشتراکی  معموًال از پیوند دو نافلز این ذره به وجود می آید.

مولکولی  از ترکیب یک فلز و یک نافلز این ذره به وجود می آید.  

−1□□

−2□□

−3□□

−4□□

دواتمی
مولکولی

انواع ترکیب
ب

الف
ذرات سازنده

پ

کاتیون

((

نمودار زیر را کامل کنید. - 38

در شکل زیر، ساختار الکترونی عنصرهاي هیدروژن و اکسیژن، در مولکول آب نشان داده شده است. - 39

ت تشریحی علوم تجربی نهم فصل دوم
سواال
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O

H

H

مدار آخر اتم اکسیژن مدار اتم هیدروژن

H H

O

مدار آخر اتم ها در مولکول آب

نوع پیوند را در مولکول آب مشخص کنید.

در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب، چند الکترون وجود دارد؟

گزینۀ صحیح را مشخص کنید. - 40

در فرمول شیمیایی سولفوریک اسید، از هر عنصر چند اتم وجود دارد؟ 

الف) یک اتم هیدروژن - دو اتم گوگرد - چهار اتم اکسیژن  

ب) دو اتم هیدروژن - یک اتم گوگرد - چهار اتم اکسیژن 

پ) یک اتم هیدروژن - چهار اتم گوگرد - دو اتم اکسیژن  

ت) دو اتم هیدروژن - چهار اتم گوگرد - یک اتم اکسیژن 

□

□

□

□

کدام یک از گزینه هاي زیر تعریف درستی از سال نوري است؟ 

الف) مدت زمانی که طول می کشد نور فاصلۀ زمین تا خورشید را طی کند.  

ب) فاصله اي است که نور در مدت زمان یک سال می پیماید.  

پ) فاصله اي است که یک فضاپیما در مدت زمان یک سال می پیماید.  

ت) واحدي براي بیان اندازة سرعت نور در فضا است. 

□

□

□

□

ت تشریحی علوم تجربی نهم فصل دوم
سواال

الف)
ب)

الف)

ب)

۷
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