




 

 

 

 

 

 

 

 

 



















درس اول علوم تجربى نهم 
مواد و نقش آنها در زندگى

کلیه حقوق مادى و معنوى این سواالت  متعلق به گروه آموزشى بیســـ20ــت شو مى باشد و کپى بردارى و استفاده بدون ذکر منبع از لحاظ شرعى و قانونى مجاز نمى باشد 
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50 – در    H2SO4 نوع و تعداد اتم ها چه اعدادى است ؟
د الف- 2 نوع - 6 عدد          ب- 3 نوع – 6 عدد          ج- 2 نوع – 7 عدد            د- 3 نوع – 7 عد

51- آذرخش در چرخه نیتروژن چه نقشى دارد ؟

52 - کدام فلزات زیر واکنش پذیرترند ترتیب واکنش پذیرى آنها را بنویسید ؟
Al Cu Mg Fe

53 - فرمول شیمیایى کات کبود را بنویسید . واکنش محلول کات کبود را با ورقه ى آلومینیومى بنویسید .

54-منظور از آلوتروپى(دگر شکل) چیست ؟ دومثال بیاورید ؟

55-معادله ى شیمیایى تهیه آمونیاك را بنویسید ؟

56-عنصر B5 و Al13 چه شباهت ها وچه تفاوت هایى با هم دارند مدل اتمى آنها را رسم کنید

57-تعداد الکترون هاى الیه آخر اتم هاى کدام گزینه به ترتیب 5 و 6 و 7 است؟

58- دو دلیل براى بازگردانى پالستیک ها بیان کنید .

59- کدام یک از کاربردهاى نیتروژن نیست
ك الف) کود شیمیایى                    ب) مواد منفجره               ج)صنایع کاغذ سازى              د) آمونیا

60-درجاى خالى کلمات مناسب بنویسید
الف) یکى از کاربرد هاى کربن ...................مى باشد

ب) آهن در ساختمان.................نقش دارد
ون دارد ج) عنصر فسفر در الیه ى آخرش ..............الکتر

د)مهمترین عنصر زمین بعد از اکسیژن ................است
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