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 97-98جزوه علوم تجربی پایه نهم  سال تحصیلی 

 فصل اول : مواد ونقش آنها در زندگی 

که خود به  ماده خالصی که در طبیعت وجود دارد به چند دسته تقسیم می شوند ؟ دو دسته الف( مواد  -1

دودسته عنصرمانند مس ، اکسیژن ،گوگرد ،نیتروژن و.... یاترکیب  مانند آب ،کربن دی اکسید ،سولفوریک اسید 

که خود به دو دسته همگن مانند هوا،سرکه و.... یا ناهمگن مانند ،آمونیاک و....تبدیل می شوند ب( ماده مخلوط 

 آجیل ،ساالد و..... تبدیل می شود.

د فلزات ذر زندگی را بیان کنید ؟ فلزها در ساخت خانه ،پل ،زیور آالت ،ابزار ، وسایل حمل ونقل چند کاربر-2

 و..... استفاده می شود .

 اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن است یک ماده خالص است  که چگونه بدست می اید ؟ مسفلز مس -3

معادن مس ایران ،معدن مس سرچشمه در استان یکی از  .از ذوب سنگ معدن در دمای باال بدست می آید و

 کرمان است .

مس فلز براق ، سرخ رنگ ،رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در فلز مس را بیان کنید ؟  ظاهری چند ویژگی -4

 برابر خوردگی ، قابلیت مفتول شدن  را دارد

چند کاربرد مس را بیان کنید.  مهمترین کاربرد آن سیم کشی ساختمان ، استفاده از ظروف مس برای  -5

ور ( ، تهیه سکه ، تابلو، زیبرنجپختن غذا ، بصورت آلیاژ )ترکیب قلع ومس آلیاژ برنز ، ترکیب روی ومس آلیاژ 

 و..... است .ل موسیقی ،مواد شیمایی مانند کات کبود ،آهن ربای الکتریکی ، سیم وسایآالت 

 واکنش پذیری شیمیایی چیست؟ هر ماده ای که سریع تر بتواند واردیک واکنش شیمیایی معین شود . -6 

 به دو دسته تقسیم می شودکسایش چیست وچند نوع است ؟ واکنش هر ماده با اکسیژن را اکسایش گویند ا -7

اکسایش کند بدون  -2کسایش منیزیم ،سوختن شمع مانند ااست   اکسایش تند که همراه با شعله ونور -1

شعله ونور که به کندی با اکسیژن وارد واکنش می شود مانند واکنش آهن با اکسیژن ، واکنش مس با اکسیژن ، 

 سوختن غذا در بدن 

 نکته: بعضی از عناصر مانند طال با اکسیژن واکنش نمی دهند.

 

 (  : سرعت واکنش با اکسیژن Mgمنیزیم ) >(  Feآهن )  >(  Cuمس ) >( Auطال) 

 مقایسه واکنش فلزات با کات کبود(  :   Mgمنیزیم ) >(  Znروی )   >(  Feآهن )

نافلزات : عناصری مولکولی ،نارسانا، سطح غیر شفاف ، بیشتر به صورت جامد وگاز، چگالی کم مانند نیتروژن، -8

  اکسیژن ، گوگرد ، کلر، فلوئور ، فسفر و.....
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هوا مخلوطی از چند ماده است؟ هوا یک مخلوط گازی وهمگن است ومهم ترین اجزای تشکیل دهنده  هوا ، -9

 گازهای نیتروژن ،اکسیژن ، آرگون وکربن دی اکسید می باشد

گاز اکسیژن چیست وچه کاربردی دارد؟ اکسیژن یکی از گازهای تشکیل دهنده ی هوااست  واگر به صورت  -10

ساختار بسیاری در و  صنعت می شود ودر  تنفس موجوداتعنصری است که موجب تمی باشد مولکول دو ا

کاربرد های زیادی دارد اما اگر به صورت سه اتمی باشد به نام اوزون نامیده می  مانند سولفوریک اسید  ترکیبات

 شود 

در الیه های باالیی زمین وجود دارد  واز رسیدن  O 3اوزون با فرمول  اوزون چیست وچه کاربردی دارد؟ -11

به وپرتوهای پر انرژی وخطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری می کند وبه صورت یک الیه محافظ عمل می کند 

 مقدار مناسب آن را به زمین می فرستد

)دو اتم 2Hکه از سه عنصر هیدروژن  4SO2Hسولفوریک اسید چیست ؟ یک ترکیب است با فرمول  -12

که در دهانه آتشفشان خاموش یا نیمه فعال مانند دماوند یافت )یک عنصر جامد زرد رنگ  Sهیدروژن( گوگرد 

 اکسیژن ( تشکیل شده است   )چهار اتم 4Oمی شود( وعنصر اکسیژن 

  :یاد آوری

   ترکیب : دو یا چند عنصر با هم یک ماده را می سازند مانند آب ، سولفوریک اسید  -1انواع           

B                    AB                                                                                                         + A  

                      تجزیه: یک ماده به دو یا چند ماده تبدیل می شود مانند تجزیه آب اکسیژنه )سال هشتم( -2     واکنش
A                                                                                                A+B     AB                  

جانشینی ساده : یک عنصر با یک ماده مرکب واکنش داده وعنصر دیگر وماده مرکب دیگر -3   شیمیایی  

بدست می آید )مانند واکنش آهن ومس سولفات که درآخرمس وآهن سولفات بدست می آید                

AB    +  C                  AC+ B 

 ودو ماده  یک ماده مرکب با یک ماده مرکب دیگر ترکیب می شود جانشینی دوگانه :  -4                 

 مرکب دیگر می دهد )نمونه این را در فصل دوم مشاهده خواهید کرد(              

AB+ CD                    CB+AD                                                                              
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 تهیه رنگ  -1چند کاربرد سولفوریک اسید را نام ببرید -13

 تولید شوینده ها -4خودرو سازی -3تولید پالستیک  -2 

 استخراج فلزات -7تهیه کودشیمیایی  -6چرم سازی  -5

 صنایع شیمیایی مانند حشره کش ، تهیه چسب ، ضد یخ، -8

 تصفیه پساب -10صنایع کاغذ سازی -9، مواد رنگی و...

 تولید مواد منفجره -11 وپاالیشگاه نفت  

اسید وآب  به سولفوریک اسید غلیظ خطرناک است زیرا در اثر حرارت حاصل از واکنش تذکر: اضافه کردن آب

 ،آب داغ به اطراف پراکنده می شود .

استفاده می  2n2چگونه می توان فهمید در هر الیه چند الکترون جای می گیرد ؟ برای این کار از فرمول   -14

 الکترون جای می گیرد 8الکترون ودر مدار دوم  2 باشد یعنی در مداراولتعداد الیه ها می  nشود  که 

 الکترون 6؟هر دو در مدار آخر  شکل روبه رو چه شباهت وچه تفاوتی دارد -15

 دارنداما اکسیژن دو الیه  دارد وگوگرد سه الیه دارد

 ؟چرخه نیتروژن چیست -16

 گویند به گردش مداوم نیتروژن بین خاک ، آب ، هوا وموجودات زنده چرخه نیتروژن

 :قسمتی از نیتروژن موجود در هواچرخه نیتروژن را شرح دهید  -17

 مستقیما جذب گیاه می شود هنگام رعد وبرق وباران کمی نیتروژن 

 وترکیبات نیتروژن دار را به وجودمقداری هم به زمین منتقل می شود 

 گیاهانمی آورد درون خاک باکتریها آنها را به نیترات تبدیل کرده وتوسط 

از طریق ریشه جذب می شود وهنگامی که حیوانات وانسانها گیاهان را می خورند  نیتروژن وارد بدن آنها می 

شود .با مرگ  گیاهان ،حیوانات  وانسانها این نیتروژن به خاک باز می گردد باکتریهای تجزیه کننده ی موجود 

به این ترتیب تقریباً  ژن گازی شکل تبدیل می کنند.در خاک مقداری از ترکیبات نیتروژن دار خاک را به نیترو

 .همان اندازه نیتروژنی که از هوا گرفته و مصرف می شود، مجدداً به آن باز می گردد

به  -2می باشد N2عنصر مهم هوا می باشد که به صورت گاز دو اتمی  -1کاربرد های نیتروژن را بگویید ؟-18

گاز  -3گاز آمونیاک          گاز هیدروژن +گاز نیتروژن           عنوان ماده اولیه تولید آمونیاک می باشد 

 نکته:کاهش دما باعث افزایش تولید آمونیاک می شود
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ی به صورت طوالنی و پزشکی استفاده می آمونیاک در تهیه کودهای شیمایی ،مواد منفجره، نگهداری مواد غذای

 شود

 

-3نوک کبریت  فسفر در  -2مداد مغزکربن در  -1نافلزی رانام برده وکاربرد هر یک را بیان کنید چند عنصر-19

سیلسیم در  -4فلوئور در خمیر دندان )به خمیر دندان اضافه می کنند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود(

 . کلر که چند کاربرد دارد -5شیشه سازی وسرامیک سازی 

 ضد عفونی  -2ساخت هیدرو کلریک اسید -1کاربرد های کلر را بیان کنید  -20

 تولید محصوالت -6بخشی از نمک طعام -5آفت کش  -4میکروب کش-3آبکردن 

 ره کشحش– 10رنگدانه مواد غذایی  -9پالستیک  -8فراورده نفتی  -7کاغذی  

مدار آخر نکته : فلوئور وکلر در گروه هفت جدول قرار دارند وبه عناصر گروه هالوژن ها یا نمک زا معروفند ودر 

 خود یک الکترون کم دارند

چرا عناصر را طبقه بندی می کنند ؟ چون طبقه بندی مطالعه ی عنصرها را آسان می کند زیرا عنصرهایی -21

 خواص نسبتا مشابهی دارند.که در یک طبقه قرار می گیرند 
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طبقه بندی عناصر بر اساس آرایش الکترونی چگونه است ؟ در این طبقه بندی عناصری را که تعدادالکترون   -22

ستون 8در  18تا 1از عد اتمی رار می دهند . در این جدول عناصر آنها با هم برابر است در یک ستون قمدار آخر 

 اندطبقه بندی شده 

 

 

 

 

 

 

(  ونیتروژن Liدر تعداد مدار های الکترونی یکسان می باشند مثال لیتیم )عنصرهای واقع در یک سطر   :توجه 

(Nهر دو دارای دو مدار می باشند ) .ودر سطر دوم قرار گرفته اند 

 -2بشدت با آب واکسیژن واکنش نشان می دهند -1سدیم را بگوییدقلیایی )گروه اول ( مانند  گروهویژگی -23

 -5در مدار آخرش یک الکترون وجود دارد -4زیر نفت نگهداری می شود  -3نرم بوده و با چاقو بریده می شود 

 .به راحتی با عناصر گروه هفت )هالوژن ها ( واکنش نشان می دهند -6فلزات جامد  هستد 

( در ساختمان هموگلوبین خون * سدیم Feجود دارد وچه فایده ای دارد؟ آهن )در بدن چه عناصری و -24

(Ne( وپتاسیم )K( در فعالیت های قلب وسلول های عصبی *ید )I تنظیم فعالیت ها ورشد بدن *کلسیم )

(Ca )* در رشد استخوان 

 عناصر دیگر  %5/1فسفر ،  %1کلسیم ،  %5/1نیتروژن ،  %03هیدروژن ،  %10کربن ،   %18اکسیژن ،  65%

 %1/4سیلسیم ،  %2/28آهن ،  %6/5آلومینیم ، %3/8اکسیژن ،  %5/46 بیشتر عناصر زمین را نام ببرید؟ -25

 ، دیگر عنصرها %6/0پتاسیم ، ) %1/2 ،منیزیم  %3/2،  سدیم  %4/2کلسیم ، 
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چیست؟پلیمر دسته ای از مواد هستند که مولکول های درشت دارند واز اتصال تعدادزیادی )بسپار(پلیمر -26

 مولکول کوچک بدست می آید

م پشهموگلوبین ،چربی ،پلیمر طبیعی مانند نشاسته ، سلولز،پروتئین ،  -1انواع پلیمر ها را نام ببرید ؟-27

پلیمر  -2 )از گیاهان وجانوران بدست می آید(و...،روغن زیتون ، گوشت ، موم زنبور عسل کیتین ،ابریشم، 

 وقطران زغال سنگ بدست می آید(مصنوعی مانند پالستیک ، نایلون ، ریون و.....) از سنتز نفت خام 

 مونومر)تکپار( چیست ؟ مولکولهای کوچکی که اجزای سازنده پلیمرها هستند.-28

 (H( وهیدروژن )Oسلولز از چه عناصری ساخته شده است ؟از اکسیژن) -29

 ( تشکیل شده است Cوکربن ) 

 

افزایش روز افزون  -1چرا استفاده از پلیمر مصنوعی برای شیمیدان ها ومتخصصان مورد توجه قرار گرفت؟-30

 هزینه زیاد تهیه وسایل  -3تقاضا برای مصرف پلیمر طبیعی  -2جمعیت 

پالستیک چیست وچه کاربردی دارد؟ پالستیک نمونه ای از پلیمر مصنوعی است که از نفت تهیه می گردد  -31

وسایل شخصی ، ظروف پالستیکی ، اخت قطعات خودرو ،مصالح ساختمانی ، مواد بسته بندی ، بطری ،ودر س

 اسباب بازی کودکان و.. کاربرد دارد.

برای مدت طوالنی در طبیعت  -2به راحتی تجزیه نمی شود  -1معایب  استفاده از پالستیک را بگویید ؟  -32

 وارد هوا می کند سوزاندن آنها بخارات سمی -3باقی می ماند 

چرا پالستیک را بازگردانی می کنند وکد برای آن در نظر می گیرند ؟ به منظور افزایش کیفیت فرآورده -33

 وکاهش آلودگی محیط زیست  های حاصل از پالستیک

چرا تفکیک پالستیک به کمک کد بازگردانی آسان تر است ؟چون موادی که کد یکسان دارند در یک گروه  -34

 گیرند واگر قابل بازگردانی وجمع آوری باشند به راحتی تفکیک شوندقرار 

نشان می دهد که آن ماده غذایی سالم  عالمت استاندارد بر روی برچسب مواد غذایی نشانه ی چیست ؟ -35

است واز نظر شرایط بهداشتی تولید در کارخانه مقدار مجاز افزودنی ها،باقی مانده آفت کش ها و... از وضعیت 

 طلوبی برخوردار است .م

 

 

 

 توجه :پلیمر به طور عمده شامل عناصر کربن ،هیدروژن ،گوگرد ،فسفر و....هستندوبا تغییر اندازه مولکول ها ویژگی پلیمر تغییر می کند 
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افزایش روز افزون  -1چرا استفاده از پلیمر مصنوعی برای شیمیدان ها ومتخصصان مورد توجه قرار گرفت؟-30

 هزینه زیاد تهیه وسایل  -3تقاضا برای مصرف پلیمر طبیعی  -2جمعیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


