
 

8 
سطحي هاي سه مجموعه كتاب  

5461 :كد كتاب  

  مواد و نقش آنها در زندگي– 1فصل 

 علوم تجربي نهم 

ردشوانسبتاً  هاي سؤال
 

 
.سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

.سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
 .سوال پاسخ دهند 6بيش از سوال به 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  

  . . .  . مس، با اكسيژن تركيب . . . طال  -1
  

  شود همانند ـ مي) 2    شود همانند ـ نمي) 1
  شود برخالف ـ مي) 4    شود برخالف ـ نمي) 3

  ؟ نيستهاي عنصر مس درست  ي ويژگي يك از موارد زير درباره كدام -2

  .رسانايي الكتريكي زيادي دارد) 1
  .زند زودتر از آهن زنگ مي) 2
  . قابليت مفتول شدن دارد) 3
  .براي توليد ظروف آشپزخانه كاربرد دارد) 4

  + ............گاز هيدروژن  →گاز آمونياك   كند؟  كدام گزينه در واكنش مقابل، جاي خالي را به درستي پر مي -3
   گوگرد) 2    گاز نيتروژن) 1

  اكسيد   كربن دي) 4    گاز اكسيژن) 3
 استفاده از مس در وسايل الكتريكي به سبب كدام خاصيت اين فلز است؟ -4

    رسانايي الكتريكي زياد ) 1
   رسانايي گرمايي زياد  )2
    ارزان بودن ) 3
  سبك بودن فلز   )4

 كند؟  ي محافظ زمين در برابر پرتوهاي فرابنفش عمل مي يك از تركيبات حاوي اكسيژن، به عنوان يك اليهكدام  - 5

  
1 (H SO2 4  2 (O3  3 (O2  4 (مس اكسيد  

 كند؟ ت زير را به درستي پر ميكدام گزينه جاهاي خالي جمال -6

، نسبت رود كشي ساختمان به كار مي فلزي كه به طور معمول در سيم) الف
  .  تري دارد پذيري بيش واكنش. . . به عنصر 

  .است. . . تركيب كات كبود به صورت بلورهايي به رنگ ) ب

  منيزيم ـ قرمز) 4  ـ آبيطال ) 3  منيزيم ـ آبي) 2  طال ـ قرمز )1
 كدام يك از عنصرهاي زير در ساختمان هموگلوبين خون، به كار رفته است؟  -7

   سديم) 2    يد) 1
  آهن) 4    كلسيم ) 3

16642    7/94    %86    %97    

16642    7/94    %94    %97    

30113    1/95    %85    %94    

16642    7/94    %82    %94    

16642    7/94    %81    %93    

22710    8/94    %67    %93    

22710    8/94    %82    %93    



 

9 
مواد و نقش آنها در زندگي – 1فصل  سطحي هاي سه مجموعه كتاب   

5461:كد كتاب    علوم تجربي نهم

 بر روي برخي از پليمرهاي مصنوعي به چه معناست؟  بر اساس كتاب درسي، وجود نماد  -8

   .شود اين پليمر در محيط زيست به راحتي تجزيه مي) 1
  . رساند اين پليمر به محيط زيست آسيب نمي) 2
  .اين پليمر دورانداختني نيست و قابل بازگرداني است) 3
  . اين پليمر نبايد با پوست، تماس مستقيم داشته باشد) 4

 ؟ندارديك از موارد زير كاربرد  سولفوريك اسيد در كدام -9

    توليد رنگ) 1
  توليد كودهاي شيميايي) 2
    سازي صنعت ماشين) 3
   توليد آمونياك) 4

   چه تعداد از عناصر زير نافلز هستند؟  - 10

    »گوگرد، مس، نيتروژن، كربن، آهن، فسفر، طال، روي، منيزيم«
1 (3    2 (4  
3 (5    4 (6  

 باشد؟ زير مربوط به كدام عنصر مي توضيحات -11

ها  كشي ساختمان كه به طور معمول در سيمفلزي براق و سرخ رنگ است «
ي ي ما كاربردها رسانايي الكتريكي زياد، مقاومت در برابر خوردگي و قابليت مفتول شدن آن، سبب شده كه امروزه در زندگي روزمره. رود به كار مي
  ».اي داشته باشد گسترده

 مس) 2   منيزيم) 1

  آهن) 4   طال) 3
 ي آخر خود چند الكترون دارد؟  سازي كاربرد دارد، چه نام دارد و در اليه كه در صنعت كبريت N7عنصري هم ستون با عنصر  -12

  
 4 –فسفر  )2   5 –فسفر  )1

  4 –كربن  )4   6 - كربن )3
  

     كدام ماده، يك پليمر طبيعي است؟ -13

  سولفوريك اسيد) 2   پلي استيرن) 1

  سلولز) 4   آمونياك) 3
 ؟نيستهاي زير جزء پليمرهاي مصنوعي  يك از گزينه كدام - 14

  
 تفلون) 2   سي وي پي )1

  زسلول) 4   نايلون) 3

22710    8/94    %87    %93    

16642    9/94    %79    %92    

23822    7/94    %52    %91    

18444    8/94    %88    %91    

25732    10/94    %78    %91    

16642    7/94    %76    %88    

22710    8/94    %81    %88    



 

10 
سطحي هاي سه مجموعه كتاب  

5461 :كد كتاب  

  مواد و نقش آنها در زندگي– 1فصل 

 علوم تجربي نهم 

 برده، پليمر طبيعي و جانوري هستند؟ با توجه به كتاب درسي، در كدام گزينه هر دو مورد نام - 15

  
  پشم ـ ابريشم) 2    پروپن  يلپنبه ـ پ) 1
  ابريشم ـ پنبه) 4    ـ پشم پروپن پلي) 3

 است؟ نيامدهكاربرد كدام ماده در مقابل آن، به درستي  -16
  

  توليد خمير دندان: يون فلوئوريد) 1
  توليد كود شيميايي: نيتروژن) 2
  ساخت مغز مداد: كربن) 3
  توليد آمونياك: اكسيژن) 4

 ؟ باشد نميهاي زير از داليل اصلي پركاربرد بودن فلز مس در زندگي امروز  كدام يك از گزينه -17

  
  مقاومت در برابر خوردگي )2    الكتريكي زياد رسانايي )1
  قابليت مفتول شدن )4     عدم واكنش با اكسيژن  )3

 هاي قلب ما مؤثرند؟ در كدام گزينه هر دو عنصر نام برده شده، در فعاليت -18

  
  پتاسيم ـ آلومينيوم) 2    آلومينيوم ـ آهن ) 1
  م ـ پتاسيمسدي) 4    سديم ـ آلومينيوم) 3

 يك از عنصرهاي زير، يك عنصر فلزي است؟  كدام -19

  فلوئور) 2    اكسيژن )1
  گوگرد) 4    روي) 3

 كند؟  كدام گزينه جاهاي خالي جمالت زير را به درستي پر مي - 20
  

  .در ساخت كبريت كاربرد دارد. . . عنصر ) الف
  . هاي بااليي زمين وجود دارد در اليه. . . اوزون با فرمول  گاز) ب
  O3فسفر ـ ) O2       2آلومينيوم ـ  )1
  O2فسفر ـ ) O3      4آلومينيوم ـ) 3

 ؟نداردعنصر اكسيژن در كدام مورد كاربرد  -21

  
 ي اسيدسولفوريك تهيه  )2   در تنفس جانداران) 1

  مغز مداد  )4   تركيب اصلي در ازون) 3

18444    8/94    %58    %87    

18444    8/94    %69    %87    

23353    9/94    %74    %87    

16642    7/94    %81    %86    

18444    8/94    %79    %86    

18444    8/94    %79    %86    

30113    1/95    %77    %86    



 

11 
مواد و نقش آنها در زندگي – 1فصل  سطحي هاي سه مجموعه كتاب   

5461:بكد كتا  علوم تجربي نهم 

ردشوا هاي سؤال
 

 

.سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
.سوال پاسخ دهند) 4يا (3سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
.سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

 
 هاي زير تنظيم شده است؟  بندي عنصرها بر اساس كدام يك از ويژگي هاي زير، جدول طبقه از بين گزينه -22

      رنگ عنصرها )1

  ها هاي مدار آخر اتم تعداد الكترون )2

  ها در دماي اتاق حالت فيزيكي آن )3

  ها با اكسيژن سرعت واكنش آن )4

نشان دهد، كدام ) در شرايط يكسان(پذيري مس، طال، منيزيم و آهن با اكسيژن را  اكنشهر يك به ترتيب، و Dو A،B،Cاگر -23

 گزينه درست است؟

  

1(A B C D      2(D C B A    

3(B A D C      4(A D C B    

 الكترون دارند؟ 3ي الكتروني آخر خود  ينه هر دو عنصر نام برده، در اليهدر كدام گز - 24

  

1(O , Si8 14    2(B , Al5 13  

3(P , Ne15 10    4( Na , Be11 4  

 ؟ نيستي هوا  دهنده ن اجزاي تشكيلتري كدام يك از گازهاي زير، جزو مهم - 25

  آرگون) 2    نيتروژن )1

  هيدروژن) 4    اكسيد كربن دي) 3

 .الكترون دارد. . . عنصر فلوئور در مدار الكتروني آخر خود، . . . عنصر كلر،  -26

    9برخالف ـ ) 2    9همانند ـ ) 1

  7برخالف ـ ) 4    7ـ همانند ) 3

18444    8/94    %80    %85    

18444    8/94    %70    %84    

18444    8/94    %80    %84    

18444    8/94    %47    %84    

16642    7/94    %68    %83    



 

سطحي هاي سه مجموعه كتاب  

5461:كد كتاب  

  مواد و نقش آنها در زندگي– 1فصل 

 علوم تجربي نهم
12 

 يك از تركيبات زير، حداقل يك عنصر فلزي شركت دارد؟ در ساختار كدام -27

  
  نمك خوراكي) 4  متان) 3 اكسيد دي كربن) 2  آمونياك )1

 ؟نداردي كودهاي شيميايي كاربرد  چه تعداد از تركيبات يا عنصرهاي زير در تهيه -28
  

  »آمونياك ـ سولفوريك اسيد ـ كلر«

  سه) 4  دو) 3  يك) 2  صفر )1

 ترين درصد را دارد؟ ي زمين و كدام عنصر در بدن انسان بيش به ترتيب از راست به چپ، كدام عنصر در پوسته -29

  
  اكسيژن ـ كربن )4  سيليسيم ـ اكسيژن) 3 اكسيژن ـ اكسيژن) 2  سيليسيم ـ كربن) 1

 است؟ نادرستچه تعداد از جمالت زير  -30
  

    . توان استفاده كرد از فسفر براي ساخت كبريت مي) الف

عالمت) ب
 

  .بر روي يك كاال، يعني كاالي مورد نظر دورانداختني نيست  

  .سديم و گوگرد هر دو در دماي اتاق جامد هستند) پ

  سه) 4  دو) 3  يك) 2  صفر) 1

 است؟  نادرستچه تعداد از جمالت زير  -31
  

  . مواد خالص فقط شامل عنصرها هستند) الف

  .هوا يك مخلوط گازي و همگن است) ب

  . گيرند گياهان نيتروژن مورد نياز خود را از خاك مي) پ

  صفر) 4  سه) 3  دو) 2  يك )1

 م مورد با هم شباهت دارند؟ سولفوريك اسيد و اوزون در كدا -32
  

  .نوع كاربرد هردو يكسان است )1

  . هر دو داراي عنصر اكسيژن هستند )2

  . هر دو داراي اتم هيدروژن در ساختار خود هستند )3

  . تعداد عنصرهاي به كار رفته در هردو يكسان است )4

 درست است؟  P15و  N7 ،C6 ،Cl17ايه ي اتم چه تعداد از موارد زير درباره -33
  

  . ي الكتروني وجود دارد اليه 3ها،  در مدل اتمي بور سه مورد از آن) الف

  .شوند حسوب ميها جزو نافلزات م ي آن همه) ب

  . گيرند ها، دو اتم در يك ستون يكسان از جدول عنصرها قرار مي از بين اين اتم) پ

  صفر) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

22710    8/94    %67    %83    

22710    8/94    %19    %83    

16642    7/94    %48    %82    

16642    7/94    %38    %81    

18444    8/94    %49    %80    

23353    9/94    %67    %80    

22710    8/94    %49    %79    



 

13 
مواد و نقش آنها در زندگي – 1فصل  سطحي هاي سه مجموعه كتاب   

5461:بكد كتا  علوم تجربي نهم 

كدام . كند اي توليد مي كننده سوزد و نور خيره اگر يك تكه نوار از جنس اين عنصر فلزي را روي شعله چراغ بگيريد، به سرعت مي - 34
 دهد؟  ر را به درستي نشان ميگزينه مدل اتمي اين عنص

  

  
  

1(    2(    3( 
 

  4(

  

  

 ؟ نيستخواص كدام عنصر با بقيه مشابه  - 35
  

1 (Ne10    2 (N7  

3 (He2    4 (Ar18  

 است؟ نادرستكدام گزينه  -36
  

  . ها داراي يون فلوئوريد هستند اغلب خمير دندان )1
  . شود نيتروژن به صورت دو اتمي در هوا يافت مي) 2
  . ي زمين عنصر سديم وجود ندارد در پوسته )3
  .سلولز در ساختار خود اكسيژن دارد) 4

 است؟ نادرستيك از موارد زير  كدام. ريزيم ات كبود را در يك بشر حاوي آب خالص ميمقداري ك -37
  

  .شود رنگ حاصل مي پس از حل شدن كات كبود در آب، محلولي آبي) الف
  .دهد از جنس منيزيم در اين محلول بياندازيم، محلول تغيير رنگ مي  اگر يك تيغه) ب
  .دهد از جنس آهن در اين محلول بياندازيم، محلول تغيير رنگ نمي  تيغه اگر يك) پ
  فقط پ) 4  فقط ب) 3 فقط الف) 2  فقط الف و ب) 1

 ؟ گيرد نميبندي عنصرها، با بقيه در يك ستون قرار  كدام عنصر زير در جدول طبقه -38

  

1 (  2 (  3 (
  

4 (  

  

 ن زير، در كدام گزينه به درستي آمده است؟دو عنصر مورد نظر مت -39

  
 ».اين دو عنصر در ستون يكساني از جدول عنصرها قرار دارند و هر دو در فرمول شيميايي سولفوريك اسيد شركت دارند«

  اكسيژن و هيدروژن) 2    گوگرد و نيتروژن) 1
  گوگرد و اكسيژن) 4    نيتروژن و هيدروژن) 3

  

18444    8/94    %45    %78    

22710    8/94    %63    %77    

23353    9/94    %54    %76    

16642    7/94    %47    %75    

18444    8/94    %51    %75    

23353    9/94    %49    %75    



 

14 
سطحي هاي سه مجموعه كتاب  

5461:كد كتاب  

  مواد و نقش آنها در زندگي– 1فصل 

 علوم تجربي نهم

رتر دشوا هاي سؤال   
.سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

.سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
.سوال پاسخ دهند4 به بيش ازسوال  10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش   

 

هاي اين  هاي زير، آرايش مدل اتمي بور را براي اتم يك از گزينه كدام. شود گاز آمونياك از واكنش دو عنصر گازي حاصل مي -40
 دهد؟  عنصرها، قبل از واكنش نشان مي

  
  

  
  

1 (    2 (  
  
  
3 (    4 (  
  

 است؟ نادرستل اتمي بور براي اتم عنصرهاي اكسيژن و گوگرد كدام مقايسه در خصوص مد - 41
  

  . ي اتم در حركتند ها به دور هسته در هر دو اتم، الكترون) 1
  . هاي الكتروني دور هسته در هر دو اتم يكسان است تعداد اليه) 2
  . ود داردي الكتروني آخر وج الكترون در اليه 6در هر دو اتم، ) 3
  . الكترون وجود دارد 2ي الكتروني اول  در هر دو اتم، در اليه) 4

 ترين درصد را در بدن انسان دارد؟ يك كم ي زير، كدام برده در ميان عنصرها نام - 42

  
  كلسيم) 4  هيدروژن) 3  نيتروژن) 2  كربن) 1

 دهد؟  شود و با اكسيژن به شدت واكنش مي يك فلز فعال است كه با چاقو بريده ميهاي اتمي بور زير مربوط به  كدام يك از مدل - 43

  
  

1 (  2(   3(   4 (  
 

 
 

 . . .  .سولفوريك اسيد، عنصر اكسيژن شركت . . . در فرمول شيميايي سلولز  -44
  

  ـ نداردبرخالف ) 2    برخالف ـ دارد) 1
  همانند ـ ندارد) 4    همانند ـ دارد) 3

 برده، برابر است؟ هاي الكتروني در هر دو عنصر نام در كدام گزينه تعداد اليه -45
  

  نيتروژن و كلر) 2  كربن و فسفر) 1
  ليتيم و سيلسيم) 4  هيدروژن و هليوم) 3

18444    8/94    %48    %74    

22710    8/94    %33    %73    

18444 
 

8/94 
 

%24 
 

%71 
 

22710    8/94    %46    %70    

16642    7/94    54%    %69    

18444 8/94 %45 %69 



 

15 
مواد و نقش آنها در زندگي – 1فصل  سطحي هاي سه مجموعه كتاب   

5461:كد كتاب  علوم تجربي نهم 

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 46
  

  . بندي عنصرها فقط دو عنصر قرار دارد در سطر اول جدول طبقه )1
  . گيرد جدول عنصرها قرار مي) از سمت چپ(، در ستون چهارم 14عنصري با عددي اتمي ) 2
  . توان استفاده كرد ي مصالح ساختماني نيز مي از پليمرهاي مصنوعي براي تهيه) 3
  . الكترون قرار دارد 2ي عنصرها  مدار الكتروني اول همه، در 10تا  1از عدد اتمي ) 4

هاي زير،  يك از گزينه كدام. سطر است هم Na11ستون و با عنصر هم B5با عنصر  Xبندي عنصرها، عنصر مجهول  در جدول طبقه -47
 دهد؟  اين عنصر را به درستي نمايش مي

  
1( P15 2( Al13 3( N7 4( F9  

 ؟نيستيك از عنصرهاي زير در حالت خنثي، با سايرين يكسان  هاي موجود در اولين مدار الكتروني كدام تعداد الكترون - 48

  
  فسفر) 4  هليوم) 3 هيدروژن) 2  اكسيژن )1

 كدام گزينه در خصوص يك مولكول آمونياك و يك مولكول سولفوريك اسيد درست است؟  - 49
  

  . در ساختار هر دو، به تعداد برابر اتم هيدروژن وجود دارد) 1
  . ر نافلزي وجود داردها عناص در ساختار هر دوي آن) 2
  .ها، برابر است كننده در ساختار آن هاي شركت ي اتم تعداد مدارهاي الكتروني همه) 3
  .ها با هم برابر است كننده در ساختار هر دوي آن هاي شركت تعداد اتم) 4

 ؟ندارندبرده، در ستون يكساني از جدول عنصرها قرار  در كدام گزينه هر دو اتم نام -50

  
  فسفر ـ نيتروژن) 2    اكسيژن ـ بريليم) 1
  كربن ـ سيلسيم) 4    كلر ـ فلوئور ) 3

 است؟   Beكدام عنصر از نظر تعداد الكترون مدار آخر مشابه  - 51

  
1(Al13 2( B5 3( Mg12 4 (S16  

Be«  هاي مقابل، تعداد مدارهاي الكتروني با هم برابر است؟  در چند تا از اتم - 52 He Cl F N   «  
  
  دو) 4 سه) 3 چهار) 2 پنج) 1

 در واكنش با آب، كدام عنصر شبيه سديم است؟  - 53
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

  ليتيم) 4  كربن) 3 فسفر ) 2  گوگرد) 1
 است؟ Aشود، كدام عنصر هم گروه  در تهيه آمونياك استفاده مي Aاز عنصر  -54

  
1 (C6 2(  S16 3 (P15 4(  Al13  

 

18444    8/94    38%    %68    

18444    8/94    %34    %67    

22710    8/94    %53    %67    

22710    8/94    %51    %67    

22710    8/94    %20    %65    

22710    8/94    %19    %62    

16642    7/94    %46    %61    

22710    8/94    %38    %58    

18444    8/94    %44    %57    




