
به دنبال محیطی بهتر براي زندگی: 3فصل |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
؟منظور تامین انرژي استحدود چند درصد از نفت مصرفی در جهان، به - 1

%80) د%50) ج%40) ب%20) الف
کدام گزینه در خصوص ساختار هیدروکربن ها درست است؟- 2

ترکیب مولکولی با پیوند کوواالنسی) بترکیب مولکولی با پیوند یونی) الف
عنصر با ساختار اتمی) دعنصر مولکولی با پیوند کوواالنسی) ج
کدام هیدروکربن نقطه جوش باالتري دارد؟- 3

CHمتان ) الف 4بوتان) بC H4 10اوکتان ) جC H8 18اتان ) دC H2 6
.متصل شده است................................اتمیکبه،.................پیوند بوسیله ..................هر یک از چهار اتم در متان -4

کربن-یونی –هیدروژن ) بهیدروژن-یونی –کربن ) الف
هیدروژن- کوواالنسی –کربن ) دکربن- کوواالنسی–هیدروژن ) ج
کدام هیدروکربن آسان تر جاري می شود؟-5

C) الف H16 34ایکوزن)بC H20 42هپتا دکان)جC H17 36پارافین)دC H12 26
؟شونداساس تفاوت در کدام ویژگی جداسازي میها بردر دستگاه تقطیر، مایع- 6

چسبندگی) د)جاري شدنمقاومت در برابر (گرانروي) جچگالی) بنقطه جوش) الف

.کامل کنیدجاهی خالی را با کلمۀ مناسب
، نیروي ربایش بین مولکول ها افزایش می یابد و در نتیجه) هیدروژن|کربن(............................هیدروکربن ها با افزایش تعداد اتم در - 7

.شودمی) ترآسان|سخت تر................... (ن آن می شود و جاري شد) کمتر|تربیش(................. وش نقطۀ ج
.می شودهاي نارس به رسیده استفادهبراي تبدیل میوه...... .............فرمول شیمیایی با ..... ...........گاز در صنعت کشاورزي از - 8

خورد؟ها در کره زمین به هم میچگونه توازن چرخه.هاي طبیعی را مثال بزنیدچرخه را تعریف کنید و چند نمونه از چرخه- 9

ه تبعاتی دارد؟هاي بادام در شهرکرد چیست و چعلت باز شدن زودهنگام شکوفه-10

.دهدشکل زیر یک چرخه کربن را نشان می-11
ل مشخص کنید؟مراحل گردش کربن در این چرخه را روي شک) الف
شود؟در کدام مراحل گاز کربن دي اکسید مصرف می) ب
؟نداردکدام مراحل در چرخه طبیعی کربن وجود ) ج

چه آثاري را به دنبال دارد؟بر هم خوردن چرخه طبیعی کربن) د



به دنبال محیطی بهتر براي زندگی: 3فصل |نهم علومنمونه سواالت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

.را کامل کنیدواکنش سوختن هیدروکربن ها) الف-12
هیدروکربن+ گاز اکسیژن = ......................+ ..................+ ............................................

هایی تولید می شوند؟در سوختن ناقص چه فراوره. ژن کافی نباشد ، سوختن ناقص خواهد بودیاگر مقدار اکس) ب

.دهداي از برج تقطیر را نشان میشکل زیر، مدل ساده-13
کار برج تقطیر را توضیح دهید؟ اصول) الف

منظور از برش نفتی چیست؟ ) ب

در این شکل چند برش نفتی قابل جداسازي است؟ ) ج

.هر فرآورده را در برش مربوط به خود قرار دهیدهاي زیر تولید شوند،رش هاي نفتی فراورده اگر در این ب) د
گازوئیل- نفت سیاه- بنزین-بوتان و پروپان-نفت سفید

کدام برش از بقیه بیشتر است؟هاي مولکولهاي کربن در تعداد اتم) ه



سواالت زندگی:3فصل|نهمعلومنمونه براي بهتر محیطی دنبال به
ونام خانوادگی :نام

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
:نوع آزمون

:زمان آزمون

فرآورده)و شما نظر است؟به زیر مواد از یک کدام برج قسمت پایین ترین از خروجی ي
نفت سفید موتورقیرسیاهنفت روغن

مدل-14 زیر میپیوند-اتمشکل نشان را کربن هیدرو بنویسید.دهدیک را آن .فرمول

زیر-15 شکل به توجه میبا نشان را شدن پلیمري واکنش دکه پاسخ سواالت به .هیددهد
شیمیایی)الف پمعادله شدنواکنش بنویسیدلیمري .را

واکنش)ب واکنش چیست؟نام این فرآورده و دهنده

کوواالنسی)ج پیوند اتمتفاوت دربین کربن در چیست؟واکنشهاي واکنش این فرآورده و دهنده

دي-16 کربن مقدار کاهش بر مؤثر عوامل از مورد کنید؟چند بیان را اکسید

سواالت www.gama.irبه دنبال محیطی بهتر براي زندگی: 3فصل|نهمعلومنمونه
ونام خانوادگی :نام

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
آزمون :نوع

آزمون :زمان

فرآورده)و شما نظر از پایین ترین قسمت برج کدام یک از مواد زیر است؟به خروجی ي
نفت سفید روغن موتورقیرسیاهنفت

مدل-14 زیر .فرمول آن را بنویسید. دهدیک هیدرو کربن را نشان میپیوند-اتمشکل

زیر-15 شکل به توجه واکنش پلیمري شدن را نشان میبا .هیددهد به سواالت پاسخ دکه
شیمیایی)الف پمعادله .را بنویسیدلیمري شدنواکنش

واکنش)ب این واکنش چیست؟نام فرآورده و دهنده

کوواالنسی)ج پیوند اتمتفاوت دهنده و فرآورده این واکنش در چیست؟واکنشهاي کربن دربین

کاهش مقدار کربن دي-16 بر مؤثر عوامل از مورد اکسید را بیان کنید؟چند

زندگی:3فصل |نهم علومنمونه سواالت براي بهتر محیطی دنبال www.gama.irبه
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
آزمون :نوع

آزمون :زمان

است؟به نظر شما فرآورده) و زیر مواد از یک کدام برج قسمت ي خروجی از پایین ترین
موتورقیرسیاه   نفت سفید            نفت  روغن

میپیوند- اتمشکل زیر مدل-14 نشان را کربن بنویسید.دهدیک هیدرو را آن .فرمول

میبا توجه به شکل زیر-15 نشان را شدن پلیمري دکه واکنش پاسخ سواالت به .هیددهد
بنویسیدلیمري شدنواکنش پمعادله شیمیایی)الف .را

دهنده و فرآورده این واکنش چیست؟نام واکنش) ب

دربین اتمتفاوت پیوند کوواالنسی) ج کربن در چیست؟واکنشهاي واکنش این فرآورده و دهنده

دي-16 کربن مقدار کنید؟چند مورد از عوامل مؤثر بر کاهش بیان را اکسید



به دنبال محیطی بهتر براي زندگی: 3فصل |نهم علومنمونه سواالت
:ونام خانوادگینام 

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

.در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید
؟حدود چند درصد از نفت مصرفی در جهان، به منظور تامین انرژي است- 1

%80) د%50) ج%40) ب%20) الف
کدام گزینه در خصوص ساختار هیدروکربن ها درست است؟- 2

ترکیب مولکولی با پیوند کوواالنسی) بترکیب مولکولی با پیوند یونی) الف
عنصر با ساختار اتمی) دعنصر مولکولی با پیوند کوواالنسی) ج
کدام هیدروکربن نقطه جوش باالتري دارد؟- 3

CHمتان ) الف 4بوتان) بC H4 10اوکتان ) جC H8 18اتان ) دC H2 6
.متصل شده است................................اتمیکبه،.................پیوند بوسیله ..................هر یک از چهار اتم در متان -4

کربن-یونی –هیدروژن ) بهیدروژن-یونی –کربن ) الف
هیدروژن- کوواالنسی –کربن ) دکربن- کوواالنسی–هیدروژن ) ج
کدام هیدروکربن آسان تر جاري می شود؟-5

C) الف H16 34ایکوزن)بC H20 42هپتا دکان)جC H17 36پارافین)دC H12 26
؟شوندها بر اساس تفاوت در کدام ویژگی جداسازي میدر دستگاه تقطیر، مایع- 6

چسبندگی) د)مقاومت در برابر جاري شدن(گرانروي ) جچگالی) بنقطه جوش) الف

.کامل کنیدجاهی خالی را با کلمۀ مناسب
، نیروي ربایش بین مولکول ها افزایش می یابد و در نتیجه ) هیدروژن|کربن............................ (افزایش تعداد اتم در هیدروکربن ها با - 7

.شودمی) ترآسان|سخت تر................... (می شود و جاري شدن آن ) کمتر|تربیش................. (نقطۀ جوش 
C.......با فرمول شیمیایی ..... اتیلن......گاز در صنعت کشاورزي از - 8 H2 .می شودهاي نارس به رسیده استفادهبراي تبدیل میوه...... 4

خورد؟ها در کره زمین به هم میچگونه توازن چرخه.هاي طبیعی را مثال بزنیدچرخه را تعریف کنید و چند نمونه از چرخه- 9
مانند چرخۀ آب، چرخۀ سنگ، چرخۀ غذا، چرخۀ . از تغییرهاست که هیچ گاه به پایان نمی رسدو بارها و بارها تکرار می شودايچرخه، مجموعه

...نیتروژن، چرخۀ اکسیژن، چرخۀ کربن و 
.خوردها به هم میچرخهگذارد و در نتیجه توازن هاي دیگر اثر میهاي طبیعی چرخهها بر فعالیتتغییري هر چند کوچک در یکی از چرخه

هاي بادام در شهرکرد چیست و چه تبعاتی دارد؟علت باز شدن زودهنگام شکوفه-10
این در حالی است . کاهش بارندگی و گرم شدن ناگهانی هوا باعث می شود که درختان زودهنگام از خواب زمستانی بیدار شوند و شکوفه بدهند

شکوفه ها وجود دارد و همچنین حشرات در این ) یخ زدگی(حظه امکان سرد شدن هوا و سرمازدگی که هنوز زمستان تمام نشده و در هر ل
شود و در مجموع باعث و بیماري هاي درختان نیز میگرم شدن هوا باعث رشد آفت ها. فصل براي بارور کردن شکوفه ها نیز وجود ندارد

. شودکاهش تولید محصوالت کشاورزي می

.دهدشکل زیر یک چرخه کربن را نشان می-11
مراحل گردش کربن در این چرخه را روي شکل مشخص کنید؟) الف
در مرحله فتوسنتزشود؟در کدام مراحل گاز کربن دي اکسید مصرف می) ب
باعث وارد شدن مقدار سوختن . سوختن سوخت هاي فسیلی در چرخه طبیعی وجود ندارد؟نداردکدام مراحل در چرخه طبیعی کربن وجود ) ج

.شودزیادي گاز کربن دي اکسید به هوا کره می



سواالت زندگی:3فصل|نهمعلومنمونه براي بهتر محیطی دنبال به
:ونام خانوادگینام

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
:نوع آزمون

:زمان آزمون

دارد؟)د دنبال به را آثاري کربن چه طبیعی چرخه هم خوردن ذوب شدن یخ هاي قطبی و تغییرات اساسی در بر زمین، کره دماي افزایش
ها هاي جانوريفصل گونه برخی انقراض ،

ها)الف-12 هیدروکربن سوختن کنیدواکنش کامل .را
هیدروکربن+ گاز اکسیژن =......................+..................+............................................
گرمایی و نورانی اکسید+آب+انرژي دي اکسیژن =گازکربن هیدروکربن+ گاز

بود)ب ناقص خواهد سوختن ، نباشد کافی اکسیژن مقدار فراوره.اگر ناقص چه سوختن هایی تولید می شوند؟در
مونوکسید کربن مقداري ، آب یاکسید د کربن بر افزون ، ناقص سوختن نیز تشکیل می شود و در صورتی که اکسیژن باز هم کمتر )Co(در

شود می مرغی تولید هاي فرآورده به عنوان دوده مقداري ، .شود

ساده-13 مدل زیر، میشکل نشان را برج تقطیر از .دهداي
دهید؟)الف را توضیح برج تقطیر کار میاصول داده گرما تقطیر برج در گرما هیدروکربن ها تبخیر می شوند و در برج باال .شودنفت خام اثر در

برج مختلف قسمتهاي در و روند میمی هم جدا از جوش نقطه اساس .شوندبر
نفتی چیست؟)ب برش از برج تقطیر به طور کامل از یکدیگز جداسازي منظور در دارند، هم به نزدیک جوش نقطه که هایی هیدروکربن

مینمی نامیده نفتی برش یک که آنها از مخلوطی و برج جداسازي میشوند از قسمت یک در .شودشود،
است؟)ج جداسازي قابل نفتی برش شکل چند این مختلف5درنفتیبرش5در دماي
فراورده)د نفتی هاي برش این در به خود قرار دهیداگر مربوط برش در را فرآورده هر شوند، تولید زیر .هاي

سفید پروپان-نفت و سیاه-بنزین-بوتان گازوئیل-نفت

سواالت www.gama.irبه دنبال محیطی بهتر براي زندگی: 3فصل|نهمعلومنمونه
:ونام خانوادگینام

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
آزمون :نوع

آزمون :زمان

کربن چه آثاري را به دنبال دارد؟)د طبیعی چرخه هم خوردن دربر اساسی و تغییرات قطبی هاي یخ شدن افزایش دماي کره زمین، ذوب
ها هاي جانوريفصل گونه برخی انقراض ،

هیدروکربن ها)الف-12 سوختن .را کامل کنیدواکنش
هیدروکربن+گاز اکسیژن= ......................+ ..................+ ............................................
هیدروکربن+گاز اکسیژن= گازکربن دي اکسید + آب + انرژي نورانی و گرمایی 

، سوختن ناقص خواهد بود)ب نباشد کافی اکسیژن مقدار شوند؟در سوختن ناقص چه فراوره.اگر می تولید هایی
د یاکسید آب ، مقداري کربن مونوکسید  کربن بر افزون ، ناقص سوختن کمتر) Co(در هم باز اکسیژن که صورتی در و شود نیز تشکیل می

فرآورده هاي مرغی تولید می شود  به عنوان دوده مقداري ، .شود

ساده-13 مدل زیر، برج تقطیر را نشان میشکل از .دهداي
را توضیح دهید؟ )الف برج تقطیر کار باال. شودنفت خام در برج تقطیر گرما داده میاصول برج در و شوند می ها تبخیر هیدروکربن در اثر گرما

برج مختلف قسمتهاي در و روند .شوندبر اساس نقطه جوش از هم جدا میمی
نفتی چیست؟)ب برش از جداسازيمنظور یکدیگز از کامل طور به هیدروکربن هایی که نقطه جوش نزدیک به هم دارند، در برج تقطیر

یک برش نفتی نامیده مینمی که آنها از مخلوطی و میشوند .شودشود، در یک قسمت از برج جداسازي
قابل جداسازي است؟ )ج نفتی برش شکل چند این دماي مختلف5در نفتیبرش5در
فراورده )د نفتی هاي برش این در دهیداگر قرار .هاي زیر تولید شوند، هر فرآورده را در برش مربوط به خود

گازوئیل- نفت سیاه - بنزین-بوتان و پروپان-نفت سفید  

زندگی:3فصل |نهم علومنمونه سواالت براي بهتر محیطی دنبال www.gama.irبه
:ونام خانوادگینام 

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
آزمون :نوع

آزمون :زمان

دارد؟) د دنبال به را آثاري دربر هم خوردن چرخه طبیعی کربن چه اساسی و تغییرات قطبی هاي یخ شدن ذوب زمین، کره دماي افزایش
، انقراض برخی گونه هاي جانوريفصل ها

ها) الف-12 کنیدواکنش سوختن هیدروکربن کامل .را
اکسیژن=......................+..................+............................................ هیدروکربن+گاز
گرمایی و اکسید+آب+انرژي نورانی دي اکسیژن=گازکربن هیدروکربن+گاز

بود) ب ناقص خواهد فراوره.اگر مقدار اکسیژن کافی نباشد ، سوختن ناقص چه سوختن شوند؟در می تولید هایی
مونوکسید کربن مقداري ، آب کمتر)Co(در سوختن ناقص ، افزون بر کربن د یاکسید هم باز اکسیژن که صورتی در و شود می نیز تشکیل

شود می مرغی تولید هاي .شود ، مقداري دوده به عنوان فرآورده

میشکل زیر، مدل ساده-13 نشان را .دهداي از برج تقطیر
میاصول کار برج تقطیر را توضیح دهید؟) الف داده گرما تقطیر برج در باال.شودنفت خام برج در و شوند می ها تبخیر هیدروکربن گرما اثر در

میمی روند و در قسمتهاي مختلف برج هم جدا از جوش نقطه اساس .شوندبر
جداسازيمنظور از برش نفتی چیست؟ ) ب یکدیگز از کامل طور به برج تقطیر در دارند، هم به نزدیک جوش نقطه که هایی هیدروکربن

مینمی نامیده نفتی میشوند و مخلوطی از آنها که یک برش برج جداسازي از قسمت یک در .شودشود،
است؟) ج جداسازي مختلف5درنفتیبرش5در این شکل چند برش نفتی قابل دماي
دهیداگر در این برش هاي نفتی فراورده) د قرار خود به مربوط برش در را فرآورده هر شوند، تولید زیر .هاي

سفید پروپان-نفت و سیاه-بنزین-بوتان گازوئیل-نفت



سواالت زندگی:3فصل|نهمعلومنمونه براي بهتر محیطی دنبال به
:ونام خانوادگینام

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
:نوع آزمون

:زمان آزمون

پروپان و سفید-)๐C150(بنزین-)๐C20(بوتان )๐C370(نفت سیاه- )๐C300(گازوئیل-)๐C200(نفت
اتم)ه مولکولتعداد در کربن است؟هاي بیشتر بقیه از برش کدام دماي جوش باالتر، مولکولبرشهاي با هاي تر با تعداد اتمهاي سنگینهاي

برش بنابراین دارند، بیشتري برجکربن پایین سیاه(هاي نفت سنگینمولکول)مانند .تري دارندهاي
فرآورده)و شما نظر ابه خروجی است؟ي زیر مواد از یک کدام برج قسمت پایین ترین ز

سیاه نفت سفید موتورقیرنفت روغن

اتم-14 مدل زیر میپیوند-شکل نشان را کربن هیدرو بنویسید.دهدیک را آن C.فرمول H12 26

زیر-15 شکل به توجه میبا نشان را شدن پلیمري واکنش دهیدکه پاسخ سواالت به .دهد
شیمیایی)الف شدنمعادله پلیمري بنویسیدواکنش .را

   
n

n C H C H2 4 2 4

واکنش)ب واکنش چیست؟نام این فرآورده و دهنده

سواالت www.gama.irبه دنبال محیطی بهتر براي زندگی: 3فصل|نهمعلومنمونه
:ونام خانوادگینام

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
آزمون :نوع

آزمون :زمان

پروپان و سیاه-)๐C300(گازوئیل-)๐C200(نفت سفید- )๐C150(بنزین- )๐C20(بوتان )๐C370(نفت
اتم)ه مولکولتعداد در کربن مولکولبرشهاي کدام برش از بقیه بیشتر است؟ هاي باالتر، سنگینهاي با دماي جوش اتمهاي با تعداد هايتر

برش بنابراین دارند، بیشتري .تري دارندهاي سنگینمولکول) مانند نفت سیاه(هاي پایین برج کربن
فرآورده)و شما نظر ابه خروجی ز پایین ترین قسمت برج کدام یک از مواد زیر است؟ي

سیاه                        نفت سفید روغن موتورقیرنفت

اتم-14 مدل زیر C. فرمول آن را بنویسید. دهدیک هیدرو کربن را نشان میپیوند-شکل H12 26

زیر-15 شکل به توجه واکنش پلیمري شدن را نشان میبا .دهد به سواالت پاسخ دهیدکه
شیمیایی)الف پلیمري شدنمعادله . را بنویسیدواکنش

   
n

n C H C H2 4 2 4

واکنش)ب این واکنش چیست؟ نام فرآورده و دهنده

زندگی:3فصل |نهم علومنمونه سواالت براي بهتر محیطی دنبال www.gama.irبه
:ونام خانوادگینام 

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
آزمون :نوع

آزمون :زمان

سفید-)๐C150(بنزین-)๐C20(بوتان و پروپان سیاه-)๐C300(گازوئیل-)๐C200(نفت )๐C370(نفت
است؟هاي کربن در مولکولتعداد اتم) ه بیشتر بقیه از برش کدام مولکولبرشهاي باالتر، دماي جوش با سنگینهاي اتمهاي با تعداد هايتر

برجکربن بیشتري دارند، بنابراین برش پایین سیاه(هاي نفت سنگینمولکول)مانند دارندهاي .تري
است؟ي خروجی ابه نظر شما فرآورده) و زیر مواد از یک کدام برج قسمت ز پایین ترین

موتورقیرنفت سفید            نفت سیاه          روغن

میپیوند- شکل زیر مدل اتم-14 نشان را کربن بنویسید.دهدیک هیدرو را آن C.فرمول H12 26

میبا توجه به شکل زیر-15 نشان را شدن پلیمري دهیدکه واکنش پاسخ سواالت به .دهد
بنویسیدواکنش پلیمري شدنمعادله شیمیایی) الف .را

   
n

n C H C H2 4 2 4

دهنده و فرآورده این واکنش چیست؟نام واکنش) ب



به دنبال محیطی بهتر براي زندگی: 3فصل |نهم علومنمونه سواالت
:ونام خانوادگینام 

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

   
n

n C H C H2 4 2 4

)اتیلن(اتن:واکنش دهندهپلی اتن :فرآورده 
.پیوند در اتن دوگانه و در پلی اتن ساده استدهنده و فرآورده این واکنش در چیست؟ هاي کربن در واکنشتفاوت پیوند کوواالنسی بین اتم) ج

-مانند بادي(استفاده از انرزي هاي پاك -کاشت درختاناکسید را بیان کنید؟مورد از عوامل مؤثر بر کاهش مقدار کربن ديچند -16
دفن کربن دي اکسید- یافتن منابع جدید انرژي- )ايخورشیدي و هسته


