
مواد و نقش آنها در زندگی: 1فصل |نهمعلومنمونه سواالت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

نهمعلومگروه :والطراح س
:نوع آزمون

:زمان آزمون

.در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید
زیر رسانایی الکتریکی باالتري نسبت به بقیه دارد؟کدام یک از فلزات - 1

مس ) دآلومینیوم ) جروي ) بآهن ) الف
تري با اکسیژن دارد؟کدام فلز واکنش پذیري بیش- 2

مس ) دمنیزیم ) جطال ) بآهن ) الف
؟عنصري که به عنوان یک افزودنی در خمیردندان براي جلوگیري از پوسیدگی دندان استفاده می شود- 3

گوگرد) دکلر) جید) بفلوئور) الف
کدام دو عنصر در الیه آخر مدل اتمی بور داراي تعداد الکترون هاي مساوي هستند؟-4

S,) الف N e
1 6 1 0

ب (,S i P
1 4 1 5

ج (,F C l
9 1 7

د (,S N
1 6 7


کدام دسته از عنصرها در ستون آخر جدول طبقه بندي عنصرها قرار می گیرند؟-5

غیر گازي نافلزات) دگازهاي نجیب ) جگازهاي هوا ) بفلزات ) الف

.جاهاي خالی را با کلمه مناسب کامل کنید
.نام دارند..................................... روند، مولکول هاي کوچکی که براي تشکیل پلیمر به کار می- 6
.طبقه بندي می کنند.......................................... عنصرها را بر اساس تعداد - 7
.کندبه عنوان یک الیه محافظ براي جلوگیري از نفوذ پرتوهاي فرابنفش به زمین عمل می........................................ گاز - 8
.به عنوان گرافیت در مغز مداد استفاده می گردد.......................... از عنصر - 9

.درست می شود................................ ز رشته هاي باریکی به نام پارچه ا-10

هر یک از تعریف هاي زیر مربوط به کدام مادة فلزي یا غیرفلزي است؟
در بین فلزات خالص، تنها خاصیت. باالیی برخوردار استفلز نسبتاً قرمز رنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار -11

............................... .بیشتر استاین فلزدر حرارت اتاق از هدایت الکتریکی نقره 
ايهپیلدر ساختو از آندرخشداین ماده مانند فلزات می.شودعنصري غیرفلزي است که در طبیعت به صورت خالص یافت نمی-12

.  ............................... استفاده می شودنیکی برقی، ترانزیستور و ابزارهاي الکترو-نوري
از این گاز براي ضدعفونی. در شرایط محیط به صورت گاز بوده و رنگ سبز متمایل به زرد می باشد. به دو صورت گاز و مایع وجود دارد-13

........................ . .....آب استفاده می گردد

در هر یک از موارد زیر کدام عنصر نقش دارد؟-14

فعالیت قلبتنظیم فعالیت هاي بدن رشد استخوان ها ساختمان هموگلوبین 

در هر یک از مواد زیر مس به چه شکلی مورد استفاده قرار گرفته است؟-15
سیم مسی  کات کبود  برنز



مواد و نقش آنها در زندگی: 1فصل |نهمعلومنمونه سواالت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

نهمعلومگروه :والطراح س
:نوع آزمون

:زمان آزمون

منظور از چرخۀ نیتروژن چیست؟) الف-16

. روي هر پیکان عامل یا فرآیند مؤثر در تبدیالت نیتروژن نوشته است.شکل زیر، نمودار ساده اي از چرخۀ نیتروژن را نشان می دهد) ب
.کامل کنیدجاهاي خالی در نمودار را

.چند مورد از کاربردهاي آمونیاك را بیان کنید-17

یکی ترکیبی از گاز نیتروژن با هیدروژن و دیگري ترکیبی از گاز اکسیژن با. در شکل زیر ساختار مولکول دو ترکیب نشان داده شده است-18
.فرمول شیمیایی این دو ماده و نام هر یک را بنویسید. هیدروژن است

در کدام ستون از جدول تناوبی عنصرها. این عناصر چه شباهت و چه تفاوتی دارند. مدل اتمی بور براي سه عنصر به صورت زیر است-19
خاصیت اصلی این گروه از عناصر چیست؟قرار می گیرند؟

رعد و برق

فرآیند شیمیایی
تجزیۀ باکتري ها

گوشتخوارن

خوارانگیاه

باکتري هاي خاکی



مواد و نقش آنها در زندگی: 1فصل |نهمعلومنمونه سواالت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

نهمعلومگروه :والطراح س
:نوع آزمون

:زمان آزمون

است؟) بی اثر(هر یک از کاربردهاي زیر مربوط به کدام گاز نجیب -20
.براي پر کردن بالون ها استفاده می شودگازي سبک تر از هوا که -
در پر کردن المپ هاي الکتریکی از آن استفاده می شود و در اثر تخلیۀ الکتریکی نوري شفاف به رنگ سرخ مایل به نارنجی تولید -

.می کند
.استفاده از این گاز در جوشکاري متداول است-

نام دو عنصر اصلی تشکیل دهندة مولکولهاي این زنجیر را بنویسید؟ مولکول سازنده پلی. ان می دهدشکل زیر زنجیر پلی اتیلن را نش-21
.اتیلن چه نام دارد؟ این مولکول را در شکل مشخص کنید

.آیند؟ براي هر کدام مثال بزنیدپلیمرهاي طبیعی و مصنوعی از چه منابعی به دست می-22

.تمی عناصر زیر را رسم کنید و جدول را کامل کنیدمدل ا-23
M g

1 2
N a
1 1

مدل اتمی

گروه
نام



آنها در زندگیمواد و نقش : 1فصل |نهم علومنمونه سواالت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

.در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید
کدام یک از فلزات زیر رسانایی الکتریکی باالتري نسبت به بقیه دارد؟- 1

مس ) دآلومینیوم ) جروي ) بآهن ) الف
کدام فلز واکنش پذیري بیشتري با اکسیژن دارد؟- 2

مس ) دمنیزیم ) جطال ) بآهن ) الف
؟یک افزودنی در خمیردندان براي جلوگیري از پوسیدگی دندان استفاده می شودعنصري که به عنوان - 3

گوگرد) دکلر) جید) بفلوئور) الف
؟کدام دو عنصر در الیه آخر مدل اتمی بور داراي تعداد الکترون هاي مساوي هستند-4

S,) الف N e
1 6 1 0

ب (,S i P
1 4 1 5

ج (,F C l
9 1 7

د (,S N
1 6 7


کدام دسته از عنصرها در ستون آخر جدول طبقه بندي عنصرها قرار می گیرند؟-5

نافلزات غیر گازي ) دگازهاي نجیب ) جگازهاي هوا ) بفلزات ) الف

.جاهاي خالی را با کلمه مناسب کامل کنید
مونومر.نام دارند..................................... روند، مولکول هاي کوچکی که براي تشکیل پلیمر به کار می- 6
الکترونهاي مدار آخر آنها. طبقه بندي می کنند.......................................... عنصرها را بر اساس تعداد - 7
اوزون. کندبه عنوان یک الیه محافظ براي جلوگیري از نفوذ پرتوهاي فرابنفش به زمین عمل می........................................ گاز - 8
کربن.به عنوان گرافیت در مغز مداد استفاده می گردد.......................... از عنصر - 9

الیاف.درست می شود................................ م پارچه از رشته هاي باریکی به نا-10

هر یک از تعریف هاي زیر مربوط به کدام مادة فلزي یا غیرفلزي است؟
در بین فلزات خالص، تنها خاصیت. فلز نسبتاً قرمز رنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار باالیی برخوردار است-11

مس............................... .بیشتر استاین فلزدر حرارت اتاق از هدایت الکتریکی نقره 
هايپیلدر ساختو از آندرخشداین ماده مانند فلزات می.شودیافت نمیعنصري غیرفلزي است که در طبیعت به صورت خالص-12

سیلیسیم.  ............................... استفاده می شودنیکی برقی، ترانزیستور و ابزارهاي الکترو-نوري
از این گاز براي ضدعفونی. یل به زرد می باشددر شرایط محیط به صورت گاز بوده و رنگ سبز متما. به دو صورت گاز و مایع وجود دارد-13

کلر. ............................. آب استفاده می گردد

در هر یک از موارد زیر کدام عنصر نقش دارد؟-14

فعالیت قلبتنظیم فعالیت هاي بدن رشد استخوان ها ساختمان هموگلوبین 

آهن                              کلسیم                                    ید                            سدیم و پتاسیم
در هر یک از مواد زیر مس به چه شکلی مورد استفاده قرار گرفته است؟-15

کات کبود  برنزسیم مسی 
مس خالص  سولفات مس  آلیاژ مس و قلع



آنها در زندگیمواد و نقش : 1فصل |نهم علومنمونه سواالت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

منظور از چرخۀ نیتروژن چیست؟) الف-16
فرآیندهایی تشکیل شده است که گاز نیتروژن را به مواد ارگانیک تبدیل کرده و سپس آنها را به چرخه نیتروژن در طبیعت این چرخه از سري 

.باز می گرداند
. روي هر پیکان عامل یا فرآیند مؤثر در تبدیالت نیتروژن نوشته است. شکل زیر، نمودار ساده اي از چرخۀ نیتروژن را نشان می دهد) ب

.در نمودار را کامل کنیدجاهاي خالی

.کنیدچند مورد از کاربردهاي آمونیاك را بیان-17
در کارخانجات یخ سازي ، در ساخت کودهایی از قبیل نیترات ، سولفات و فسفات آمونیوم ، تهیه اسید نیتریک ، دارو و مواد منفجره بکار 

.رودمی
یکی ترکیبی از گاز نیتروژن با هیدروژن و دیگري ترکیبی از گاز اکسیژن با. در شکل زیر ساختار مولکول دو ترکیب نشان داده شده است-18

.فرمول شیمیایی این دو ماده و نام هر یک را بنویسید. هیدروژن است

H O2N H 3
آب                               آمونیاك

در کدام ستون از جدول تناوبی عنصرها. شباهت و چه تفاوتی دارنداین عناصر چه . مدل اتمی بور براي سه عنصر به صورت زیر است-19
تعداد مدارها در آنها با هم تفاوت دارد و تعداد الکترونهاي مدار آخر در همۀ آنها خاصیت اصلی این گروه از عناصر چیست؟قرار می گیرند؟

.ل ترکیب شیمیایی آنها بسیار پایین استمی.پس در ستون هشتم جدول طبقه بندي عنصرها قرار می گیرند. است8برابر 

رعد و برق

فرآیند شیمیایی
تجزیۀ باکتري ها

گوشتخوارن

گیاه خواران

باکتري هاي خاکی

جو یا هوا

خاك

گیاهان جانوران گیاه خوار

جانوران گوشت خوار



سواالت نقش:1فصل|نهمعلومنمونه و زندگیمواد در آنها
ونام خانوادگی :نام

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
:نوع آزمون

:زمان آزمون

نجیب-20 گاز کدام به مربوط زیر کاربردهاي از یک اثر(هر است؟)بی
شود- می استفاده ها بالون کردن پر براي که هوا از سبک تر هلیم.گازي
نوري شفاف به- الکتریکی اثر تخلیۀ در و شود می استفاده آن از الکتریکی هاي المپ کردن پر رنگ سرخ مایل به نارنجی تولید در

کند نئون.می
است- متداول جوشکاري در گاز این از آرگون.استفاده

دهد-21 می نشان را اتیلن پلی زنجیر زیر مولکولهاي این زنجیر را بنویسید؟ مولکول سازنده پلی.شکل دهندة اصلی تشکیل دو عنصر نام
کنید مشخص شکل در را مولکول این دارد؟ نام هیدروژن.اتیلن چه و Cاتیلن–کربن H2 4

می-22 دست به منابعی از چه مصنوعی و طبیعی بزنیدپلیمرهاي مثال کدام هر براي .آیند؟
می دست به و جانوران گیاهان از طبیعی سلولزپلیمرهاي پنبه، ابریشم، پشم، مانند؛ آیند

مالمین نایلون، پالستیکی، مواد انواع مانند؛ ایند می دست به نفت از مصنوعی پلیمرهاي
ام-23 کنیددل کامل را و جدول کنید رسم را زیر .تمی عناصر

M g
1 2

N a
1 1

اتمی مدل

1گروه 2گروهگروه
سدیممنیزیمنام

کربن

هیدروژن

سواالت www.gama.irآنها در زندگیمواد و نقش : 1فصل|نهمعلومنمونه
ونام خانوادگی :نام

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
آزمون :نوع

آزمون :زمان

مربوط به کدام گاز نجیب -20 زیر کاربردهاي از یک است؟) بی اثر(هر
براي پر کردن بالون ها استفاده می شود- که هوا از سبک تر هلیم.گازي
به- شفاف الکتریکی از آن استفاده می شود و در اثر تخلیۀ الکتریکی نوري هاي المپ کردن پر نارنجی تولیددر به مایل سرخ رنگ

کند نئون.می
جوشکاري متداول است- در گاز این از آرگون. استفاده

نشان می دهد-21 را اتیلن پلی زنجیر زیر پلی. شکل سازنده مولکول بنویسید؟ را زنجیر این نام دو عنصر اصلی تشکیل دهندة مولکولهاي
در شکل مشخص کنید را مولکول این دارد؟ نام Cاتیلن–کربن و هیدروژن .اتیلن چه H2 4

از چه منابعی به دست می-22 مصنوعی و طبیعی .آیند؟ براي هر کدام مثال بزنیدپلیمرهاي
و جانوران به دست می گیاهان از طبیعی آیند مانند؛ پشم، ابریشم، پنبه، سلولزپلیمرهاي

دست می ایند مانند؛ انواع مواد پالستیکی، نایلون، مالمین به نفت از مصنوعی پلیمرهاي
ام-23 کنید و جدول را کامل کنیددل رسم را زیر .تمی عناصر

M g
1 2

N a
1 1

اتمی مدل

1گروه2گروه گروه
سدیممنیزیمنام

کربن

هیدروژن

نقش:1فصل |نهم علومنمونه سواالت و زندگیمواد در www.gama.irآنها
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
آزمون :نوع

آزمون :زمان

نجیب-20 گاز کدام به اثر(هر یک از کاربردهاي زیر مربوط است؟)بی
شود- می استفاده ها بالون کردن پر هلیم.گازي سبک تر از هوا که براي
به- شفاف نوري الکتریکی اثر تخلیۀ در و شود می استفاده آن از نارنجی تولیددر پر کردن المپ هاي الکتریکی به مایل سرخ رنگ

نئون.می کند
است- متداول آرگون.استفاده از این گاز در جوشکاري

دهد-21 می پلی.شکل زیر زنجیر پلی اتیلن را نشان سازنده مولکول بنویسید؟ را زنجیر این مولکولهاي دهندة اصلی تشکیل دو عنصر نام
کنید مشخص هیدروژن.اتیلن چه نام دارد؟ این مولکول را در شکل و Cاتیلن–کربن H2 4

می-22 دست به منابعی بزنیدپلیمرهاي طبیعی و مصنوعی از چه مثال کدام هر براي .آیند؟
می دست به سلولزپلیمرهاي طبیعی از گیاهان و جانوران پنبه، ابریشم، پشم، مانند؛ آیند

مالمین نایلون، پالستیکی، مواد انواع مانند؛ ایند پلیمرهاي مصنوعی از نفت به دست می
کنیددل ام-23 کامل را و جدول .تمی عناصر زیر را رسم کنید

M g
1 2

N a
1 1

مدل اتمی

1گروه2گروهگروه
سدیممنیزیمنام

کربن

هیدروژن


