
  تستی فصل اول و دوم علوم نهم10مجموعه ي 

 موارد الف تا د به ترتیب معرف کدام ماده هستند؟ .1

الف)ماده اي که براي رشد بهتر گیاهان به زمین هاي کشاورزي تزریق 

می شود. 

ب)براي ترد تر شدن مرباي کدوحلوایی آن را قبل از پختن براي مدتی 

در این ماده قرار می دهند. 

ج)ماده اي که براي جلوگیري از یخ زدن آب در زمستان در رادیاتور 

خودرو می ریزند. 

د)براي ضدعفونی کردن بیمارستان ها و لوازم پزشکی به کار می رود. 

)اتانول-اتیلن گلیکول-آب آهک-آمونیاك 1

)اتیلن گلیکول-آمونیاك-اتانول-آب آهک 2

)آب آهک-آمونیاك-اتیلن گلیکول-اتانول 3

 )آمونیاك-آب آهک-اتیلن گلیکول-اتانول4

 چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟ .2

 الکترون دارد. 10الف)آنیون ترکیب نمک خوراکی 

Feب)بدن ما براي ساخت هموگلوبین به  نیاز دارد. 3+
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ج)ترکیب هاي یونی شکل پذیر بوده و اغلب با حل شدن در آب محلول 

رساناي الکتریسیته تولید می کنند. 

د)در گاز متان انتقال الکترون بین اتم کربن و هیدروژن صورت می گیرد. 

 )سه4)دو   3)یک  2)صفر  1

 چه تعداد از پیوند هاي بین اتم هاي ترکیبات زیر اشتراکی است؟ .3

NaCl CO CH H O Cl MgO CuSO− − − − − −2 4 2 2 4 
1(4  2(3  3(2  4(1 

  باشد؟NaClکدام یک می تواند صورت درستی از تشکیل ترکیب  .4

1( 2 ( 

 

3 ( 4 ( 

 

ww
w.
ka
no
on
.ir



 کدام گزینه درست است؟ .5

 از اتم سدیم بیش تر است.+Na) شعاع یون 1

Fe) براي تأمین یون 2 در بدن بیمارن دچار کم خونی فروس فسفات 3+

 تجویز می شود.

  ) محلول پتاسیم پرمنگنات در آب به رنگ ارغوانی است.3

)تمامی فرآورده هاي حاصل از واکنش کات کبود و سدیم هیدروکسید 4   

 در آب محلول اند.

 بر اساس قانون پایستگی جرم کدام گزینه صحیح است؟ .6

 کلر      +    سدیم →سدیم کلرید)1

     gr6/20      gr9/11         gr 7/7 

  کات کبود + سدیم هیدروکسید→)مس هیدروکسید+ سدیم سولفات2

            gr15                          mlit10         gr5 

فلوئور + سدیم →)سدیم فلوئورید3

    gr44             gr19   gr23 

 اکسیژن + منیزیم →)منیزیم اکسید4

gr       3               lit1     gr2 

ww
w.
ka
no
on
.ir



 چه تعداد از موارد زیر، بسپار گیاهی است؟ .7

 گوشت – نشاسته – هموگلوبین – سولفوریک اسید – سلولز –گاز آمونیاك 

  ابریشم - پنبه– روغن زیتون – پالستیک – پشم –

1 (5  2 (4 

3 (3  4 (2 

 موارد زیر به ترتیب معرف کدام ماده می تواند باشد؟ .8

 الف) فلزي نرم با واکنش پذیري بسیار باال

 ب) عنصري مؤثر در رشد استخوان ها

 ج) دومین عنصر فراوان کرة زمین

 د) یون سازندة خمیردندان

 هـ) مادة اصلی اغلب مواد منفجره

  فلئور - نیتروژن – کربن – ید –) منیزیم 1

  کلر - آمونیاك– کربن – کلسیم –) سدیم 2

  فلئور - نیتروژن – سیلسیم – کلسیم –) سدیم 3

  آمونیاك– کلر –سیلسیم– ید –) منیزیم 4
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کدام گزینه آرایش الکترونی یونی را نشان می دهد که اتم عنصر آن  .9

 با گوگرد هم گروه است؟

1 (  2 ( 

 

3 (  4 ( 

 

 چند جفت از عناصر زیر در یک گروه قرار دارند؟ .10

P He Li Be Si N K B C Ne− − − − − − − − − 
1(2  2(3  3(4  4(5 

       

 


