
 پاسخ مجموعه ي ده تستی علوم نهم فصل اول و دوم

  صحیح است.4گزینه ي  .1

 صحیح است. 1گزینه ي  .2

Clو آنیون+Naالف)نمک خوراکی ترکیب کاتیون 
−
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Feب)بدن انسان براي ساخت هموگلوبین به  احتیاج دارد. 2+

ج)ترکیب هاي یونی شکننده هستند.اغلب ترکیبات یونی در آب حل می 

شوند و محلول رساناي الکتریکی ایجاد می کنند. 

د)در گاز متان اشتراك الکترون بین اتم هاي کربن و هیدروژن صورت 

 می گیرد. 

 صحیح است. 1گزینه ي  .3

Clاشتراکی: H O CH CO− − −2 2 4 2 

CuSOیونی: MgO NaCl− −4 

  صحیح است.2گزینه ي  .4
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 صحیح است. 3گزینه ي  .5

تبدیل می شود که یک +Naاتم سدیم با از دست دادن یک الکترون به

 دارد لذا شعاع آن کمتر از اتم سدیم است. Naالیه ي الکترونی کمتر از

براي درمان کم خونی قرص فروس سولفات تجویز می شود. 

هیدروکسید مس حاصل از واکنش کات کبود و سدیم هیدروکسید به 

 صورت رسوب در ظرف ته نشین می شود.

 صحیح است. 3گزینه ي  .6

بر اساس قانون پایستگی جرم مجموع جرم فرآورده ها برابر است با 

مجموع جرم واکنش دهنده ها. 

  واحد هاي حجم هستند و نه جرم!litو mlدقت داشته باشید 

 صحیح است. 3گزینه ي  .7

 سلولز،نشاسته و پنبه از بین این موارد بسپار گیاهی به شمار می روند.

  صحیح است.3گزینه ي  .8

  صحیح است.3گزینه ي  .9

 الکترون دارند و یون 6عناصر هم گروه با گوگرد در الیه ي آخر خود 

متداول آن ها آنیونی است که از گرفتن دو الکترون توسط اتم خنثی 

O می تواند بیانگر3ایجاد می شود لذا گزینه ي    باشد.2−
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 صحیح است. 3گزینه ي  .10

P,Nاز بین این عناصر  / Li,K / Si,C / He,Ne.هم گروهند 


