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 .کامل کنیدپرانتزاستفاده ازکلمات مناسب داخل بامتن زیررا -1

 (سودمند -هوا -مفید -مضر  -511 -هواکره -اتمسفر -مخلوطی -اتمهای -151 -مولکولهای -ترکیبی)

 .نامیده می شود هوا است که اغلب هواکرهزمین یاهمان  اتمسفر الیه فیروزه ای پیرامون زمین

کیلومتری ازسطح زمین امتدادیافته است به طوری که می توان  511ازگازهای گوناگون است که تافاصله مخلوطی اتمسفرزمین

 .گازی زندگی می کنیم مولکولهایگفت مادرکف اقیانوسی از 

هستندامابرخی  سودمندمی دهدکه اغلب آنهابرای ساکنان این سیاره  میان گازهای هواواکنش های شیمیایی گوناگونی رخ

 .نیستنبوده وفرآورده هایی تولیدمی کنندکه دلخواه ومطلوب ساکنان سیاره خاکی  مفیدازاین واکنش ها 

 .جاذبه زمین چه عاملی مانع ازخروج گازهاازاتمسفرزمین می شود؟ -2

 ه توزیع می شوند؟گازهای اتمسفرزمین چگونه درسرتاسرهواکر -3

 .انرژی گرمایی مولکولهاسبب می شودتاپیوسته آنهادرحال جنبش باشندودرسرتاسرهواکره توزیع شوند

 وهوانتیجه برهم کنش چه عواملی است؟ آب -4

 .آب وهوانتیجه برهم کنش زمین ، هواکره ، آب وخورشیداست

 فاق می افتد؟تغییرات آب وهوایی درچه فاصله ازسطح زمین ودرکدام الیه ات -5

 .کیلومتری ازسطح زمین ودرالیه تروپوسفراتفاق می افتد12تا11درفاصله 

 فشارگازناشی ازچیست؟ -6

 .فشارگازناشی ازبرخوردمولکولهای گازبادیواره ظرف است

 (44باهم بیندیشیم ص)

 :است باتوجه به آن درشکل زیرتغییردماوبرخی اجزای سازنده هواکره برحسب ارتفاع ازسطح زمین نشان داده شده  -4

 .آیاروندتغییردمادرهواکره رامی توان دلیلی برالیه ای بودن آن دانست؟توضیح دهید(آ
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بله بخش های مختلف هواکره دماهای متفاوتی دارندبنابراین نوع مولکولهادرآنهانیزمتفاوت بوده وهواکره ازالیه های مختلفی 

 .تشکیل شده است

 

 .های دیگری هم دراین الیه هاهست؟علت ایجادآنهاراتوضیح دهیدآیابه جزاتم ومولکول ذره ( ب

اتم ومولکول یونهای مثبت تک اتمی ودواتمی هم وجودداردکه علت ایجادآنهابرخوردپرتوهای پرانرژی زبه ج

 .بااتم هاومولکولهاوجداشدن الکترون ازآنهاست(پرتوهای فرابنفش)نورخورشید

 باتوجه به شکل زیرمشخص کنیدباافزایش ارتفاع .رتعیین ویژگی های ان استدماوفشارهواکره ازجمله عوامل مهم د -8

  .ازسطح زمین فشارچه تغییری می کند؟توضیح دهید

 باافزایش ارتفاع ازسطح زمین فشارهواکره کاهش

 چون ازنیروی جاذبه زمین کاسته شده وغلظت.می یابد 

 گازهای موجوددرهواکره نیزکاهش می یابدوفشاراین  

 .کمترمی شودگازها
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 (پیوندباریاضی) 

oدراین الیه باافزایش هرکیلومتردمادرحدود.تغییرات آب وهوای زمین درالیه تروپوسفررخ می دهد-9
C6  افت می

oکندودرانتهای الیه به حدود
C55-(218کلوین)اگرمیانگین دمادرسطح زمین .می رسد

oدرحدود
C11(284کلوین) درنظرگرفته شود : 

 -55 - 11=   -66                    66 ÷6=   11کیلومتر        .                       الیه ترپوسفرراحساب کنیدارتفاع تقریبی ( آ

 .رابطه ای برای تبدیل دمابرحسب درجه سلیسیوس به دمابرحسب کلوین پیداکنید( ب

  

 درزندگی روزانه نقش حیاتی دارند؟گازهایی رانام ببریدکه  -11

 .نیتروژن ، اکسیژن وکربن دی اکسید

 بیشترین درصدجرم هواکره درکدام بخش آن قراردارد؟-11

 %(45)تروپوسفر

 گازهای موجوددرهواکره رابرحسب درصدحجمی نام ببرید؟-12

 -(1118/1نئون -(1385/1)کربن دی اکسید -(928/1)آرگون -(952/21)اکسیژن -(149/48)نیتروژن

 (ناچیز)زنون وگازهای دیگر -(1111/1)کریپتون -(1115/1)هلیم

 هوامنبع غنی ازکدام گازهاست؟درصنعت این گازهاراچگونه تهیه می کنند؟-13

 به جزء هوا ءازتقطیرجز-آرگون-اکسیژن -نیتروژن

 کاربردهای مهم گازنیتروژن رابیان کنید؟-14

تایرخودروهادرصنعت سرماسازی برای انجمادموادغذایی وبرای نگهداری نمونه های بیولوژیک ازگازنیتروژن برای پرکردن 

 .درپزشکی استفاده می شود

 

 درجه کلوین=  درجه سانتی گراد +   243
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 به جزء هواراتوضیح دهید  ءتقطیرجز-15

oباافزایش فشاردمای هواراتا
C1کاهش می دهندتارطوبت هوابه صورت یخ ازآن جداشوددردمایo

C48- گازکربن دی

oددرمی آیددردمای اکسیدهوابه حالت جام
C211-  مخلوط بسیارسردی ازچندمایع به دست می آیدکه به آن هوای مایع می

 .گویندباعبورهوای مایع ازیک ستون تقطیرگازهای سازنده جداسازی ودرظرف های جداذخیره می شوند

(51باهم بیندیشیم ص)  

 .باتوجه به جدول زیربه پرسش های مطرح شده پاسخ دهید-16

oزهوای مایع بادمای نمونه ای ا(آ
C211- تهیه کردده ایم اگراین نمونه راواردبرج تقطیرکنیم ترتیب جداشدن گازهارامشخص

 .کنید

o)نقطه جوش گاز
C) 

 -196 نیتروژن

 -183 اکسیژن

 -186 آرگون

 -269 هلیم

کنیدهرگوی رنگی نشان دانش آموزی جداشدن برخی گازهاراازهوای مایع مطابق شکل زیرطراحی کرده است مشخص (ب

 دهنده کدام گازاست؟چرا؟

 

درجه بوده ودراین دمابه حالت مایع  -185گوی قرمزنشان دهنده گازاکسیژن چون نقطه جوش اکسیژن باالتراز( : 1)درحالت

درجه بوده دراین دمابه حالت گازدرمی  -185گوی سفیدنشان دهنده گازآرگون چون نقطه جوش آرگون پایین تراز. است

 .آید

درجه بوده دراین دمابه حالت مایع  -195گوی قرمزنشان دهنده گازاکسیژن چون نقطه جوش اکسیژن باالتراز( : 2)درحالت

 .درجه بوده وکمی تبخیرمی شود -195نشان دهنده گازآرگون چون نقطه جوش آرگون نزدیک به گوی سفید .است
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 .درجه بوده دراین دمابه حالت گازدرمی آید -195تراز  گوی آبی نشان دهنده گازنیتروژن چون نقطه جوش آن پایین

گوی های قرمزوآبی وسفیدمربوط به گازهای اکسیژن ، نیتروژن وآرگون می باشندچون دمای جوش این سه (3)درحالت

 .درجه بوده وبه حالت مایع هستند -211گازباالتراز

oدردمای (پ
C81-  وجوددارند؟چرا؟اجزای سازنده هوای مایع به کدام شکل 

 .به شکل گازچون دراین دماهمه اجزای سازنده هوای مایع به جوش می آیند

توضیح دهیدچراتهیه اکسیژن صددرصدخالص دراین فراینددشواراست؟(ت  

چون دمای جوش اکسیژن به گازها آرگون نزدیک بوده ودرتقطیرجز به جزء مقداری گازآرگون همراه گازاکسیژن جدامی 

.شود  

 ی کمیاب کدامند؟گازها-14

 گازهای نجیب مانندهلیم ، آرگون ، کریپتون وزنون 

 (پیوندباصنعت)

 سبک ترین گازنجیب کدام است؟-18

 .گازهلیم

 کاربردهای گازهلیم رابیان کنید؟-19

ازگازهلیم برای پرکردن بالن های هواشناسی ، تفریحی وتبلیغاتی درجوشکاری ، کپسول غواصی وبرای خنک کردن قظعات 

 .استفاده می شودMRIکترونیکی دردستگاههای تصویربرداری مانندال

 گازهلیم درکدام منابع بیشتریافت می شود؟چگونه تولید می شود؟-21

هلیم ازواکنش های هسته ای درعمق زمین تولیدمی شودوپس ازنفوذدرالیه های زمین واردمیدان های گازی . درمنابع زمینی 

 .می شود

 ای می توان تهیه کرد؟کدام روش مقرون به صرفه تراست؟چرا؟گازهلیم راازچه راهه-21
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تهیه گازهلیم ازگازطبیعی مقرون به صرفه تراست چون درگازطبیعی  -ازتقطیرجزء به جزء هوای مایع وگازطبیعی

 .مقداربیشتری گازهلیم وجوددارد

 واژه آرگون به چه معناست؟کاربردهای گازآرگون رابیان کنید؟-22

 .یراواکنش پذیری ناچیزی داردبه معنای تنبل ز

 .ازگازآرگون به عنوان محیط بی اثردرجوشکاری ، برش فلزهاودرساخت المپ های رشته ای به کارمی رود

 اکسیژن درطبیعت به چه صورتهایی وجوددارد؟-23

صورت ترکیب درآب کره درساختارمولکولهای آب ، درسنگ کره به (اوزون)درهواکره به صورت مولکولهای دواتمی وسه اتمی

 .درساختارمولکولهای زیستی مانندکربوهیدراتها ، چربی هاوپروتئین هایافت می شود، باعناصردیگر
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 (52خودرابیازماییدصفحه)

 :درجدول زیرفشارگازاکسیژن هوادرارتفاع های مختلف ازسطح زمین داده شده است -24

 ارتفاع از

 (km)سطح زمین
1 3/1 6/1 8/1 4/2 1/3 6/3 2/4 8/4 6 4/6 3/4 9/4 

 فشارگاز

 اکسیژن

(atm 2- 11 ×) 

9/21 1/21 4/19 6/16 4/15 3/14 2/13 3/12 4/11 4/9 9 4/8 6/4 

 .نمودارفشارگازاکسیژن رابرحسب ارتفاع روی کاغذ میلی متری داده شده رسم کنید(آ
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 تغییری می کند؟باتوجه به نمودارباافزیش ارتفاع درهواکره فشارگازاکسیژن چه (ب

 .کاهش می یابد

 atm 2- 11 × 1/15  .کیلومتری پیش بینی کنید5/2بااستفاده ازنمودارفشاراین گازرادرارتفاع (پ

 توضیح دهید چراکوهنوردان هنگام صعودبه قله های بلندازکپسول اکسیژن استفاده می کنند؟(ت

 .چون درارتفاعات هوارقیق بوده وفشاراکسیژن کمتراست

 ازترکیب شدن چربی هایاقندهابااکسیژن دربدن چه چیزهایی تولیدمی شود؟-25

 .آب ، کربن دی اکسیدوانرژی 

 سوختن راتعریف کنید؟-26

 .واکنشی شیمیایی است که دران ، یک ماده بااکسیژن به سرعت واکنش می دهد

 ازسوختن زغال سنگ درحضوراکسیژن چه چیزهایی تولیدمی شود؟-24

 . وبخارآبSO2اکسید، گوگرددی  CO2بن دی اکسیدنور ، گرما ، کر

 درسوختن ناقص چه گازی تولیدمی شود؟ -28

 COکربن مونوکسید

 کربن مونوکسیدچه تفاوتی باکربن دی اکسیددارد؟ -29

 .کربن مونوکسیدازکربن دی اکسیدناپایدارتراست درحضوراکسیژن دوباره می سوزدوبه کربن دی اکسیدتبدیل می شود

 .واکنش تبدیل کربن مونوکسیدبه کربن دی اکسیدرابنویسیدمعادله -31

2CO(g)+O2(g) → 2CO2(g) 

 سوختن کامل چه تفاوتی باسوختن ناقص دارد؟-31

درواکنش سوختن سوختهای فسیلی اگراکسیژن کافی باشدسوختن کامل انجام می شودوگازکربن دی اکسیدوبخارآب تولید می 

 .ناقص انجام می شودوگازکربن مونوکسیدبه همراه دیگرفرآوره هاتولیدمی شودشوداگرمقداراکسیژن کافی نباشدسوختن 
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 گازکربن مونوکسیدچه ویژه گی هایی دارد؟-32

 .گازی بیرنگ بی بووبسیارسمی است چگالی آن کمترازهوابوده وقابلیت انتشارآن درمحیط بسیارزیاداست

 گازکربن مونوکسیدچگونه موجب مسمومیت می شود؟-33

برابراکسیژن است مولکولهای آن پس ازاتصال به هموگلوبین ازرسیدن 211ترکیبی هموگلوبین خون بااین گازبیش ازمیل 

 .اکسیژن به بافتهای بدن جلوگیری می کنندوسامانه عصبی رافلج کرده وفرددراثرمسمومیت می میرد

 (56خودرابیازماییدصفحه)

به نظرشمااین روش براستحکام وطول .جوشکاری است یکی ازکاربردهای آرگون ایجادمحیط بی اثرهنگام-34

 .عمرفلزجوشکاری شده چه تاثیری خواهدداشت؟توضیح دهید

 .ازترکیب شدن گازهای موجوددرهواکره بافلزجلوگیری کرده وبراستحکام ان می افزاید

 تغییرشیمیایی باچه تغییراتی می تواندهمراه باشد؟-35

 .و ، مزه ، آزادشدن گاز ، تشکیل رسوب ، ایجادنوروصداهمراه باشدتغییرشیمیایی می تواندباتغییررنگ ، ب

 معادله واکنش چیست؟-36

هرواکنش شیمیایی رابایک معادله شیمیایی نشان می دهندکه درآن فرمول شیمیایی موادواکنش دهنده هاراسمت چپ معادله 

 .وفرمول شیمیایی فرآورده هاراسمت راست معادله می نویسند

 تاری چیست؟معادله نوش-34

 درمعادله نوشتاری نام شیمیایی موادواکنش دهنده نشان داده می شود

 معادله نمادی چه اطالعاتی به مامی دهد؟-38

 (دما، فشار ، کاتالیزگز ، گرما)فرمول شیمیایی واکنش دهنده هاوفرآورده ها ، حالت فیزیکی آنها ، شرایط انجام واکنش
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 مورداستفاده درمعادله های شیمیایی به چه معناست؟درجدول زیرهریک ازنمادهای  -39

 معنا نماد

(s) ماده به حالت جامداست 

(l) ماده به حالت مایع است 

(g) ماده به حالت گازاست 

(aq) ماده به صورت محلول درآب است 

 می دهد تولیدمی کندیا →
 
 .واکنش دهنده هابراثرگرم شدن واکنش می دهند  

     
 .اتمسفرانجام می شود21درفشار واکنش      

      
 .درجه سانتی گرادانجام می شود211واکنش دردمای        

     
 .برای انجام شدن واکنش ازفلزپاالدیم به عنوان کاتالیزگراستفاده می شود     

 .دارد گازوبخارحالت  مایع ، مذاب حالت جامدواکنش رسوب حالت  هدرمعادل-41

 مهم واکنش های شیمیایی چیست؟ یکی ازویژگی های -41

.همه واکنش های شیمیایی ازقانون پایستگی جرم پیروی می کنند  

 (54باهم بیندیشیم ص)

دودانش اموزبااستفاده ازقطعه های پالستیکی دودست سازه به شکل های زیردرست کرده انددرباره جرم این دودست  -42

 .سازه گفت وگوکنیدوشرط برابری جرم آنهارابنویسید

 شرط برابری جرم این دودست سازه این است که تعدادقطعات 

 .وجرم هرکدام ازقطعات به کاررفته برابرباشد
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 .جای خالی راپرکنید -43

 

 

 

 

32=8/215- 8/244 

میخ آهنی درهوای مرطوب زنگ می زندباتوجه به جرمی که ترازوهانشان می دهند قانون پایستگی جرم رادراین  -44

 .دهید واکنش توضیح

 .جرم میخ زنگ زده برابرجرم میخ واکسیژن ترکیب شده باآن است

 

  

 

.درباره عبارت زیردرکالس گفت وگوکنید -45  

 .جرم کل موادموجوددرمخلوط واکنش ثابت است

 (موازنه کردن معادله واکنش های شیمیایی) 

 قانون پایستگی جرم راتوضیح دهید؟-46

رودوبه وجودهم نمی آیدبلکه نحوه اتصال اتم هابه یکدیگرتغییرمی کندبنابراین جرم درواکنش شیمیایی اتمی ازبین نمی 

 .موادشرکت کننده دریک واکنش شیمیایی ثابت است

 ازقانون پایستگی جرم چه نتیجه ای می گیریم؟ -44

 .تعداداتم های هرعنصردریک واکنش شیمیایی ثابت است
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 به چه معادله ای موازنه شده می گویند؟-48

 .ادله ای که تعداداتم های هرعنصردردوطرف معادله باهم برابرباشدمع

 براساس روش وارسی معادله شیمیایی راچگونه موازنه می کنند؟ -49

می دهیم سپس باتوجه به تعداداتم های این ترکیب ضرایبی  1دراین روش به ترکیبی که دارای بیشترین تعداداتم است ضریب

 . داتم های هرعنصردردوطرف معادله برابرشودرابه دیگرموادمی دهیم تاتعدا

 سه نکته مهم درموازنه یک معادله شیمیایی رابیان کنید؟-51

 .نیست1درمعادله شیمیایی موازنه شده نیازی به نوشتن ضریب-1

 .هنگام موازنه معادله شیمیایی نبایدزیروندهارادرفرمول های شیمیایی تغییرداد-2

.ضرایب بایدکوچک ترین عددطبیعی ممکن باشند درمعادله شیمیایی موازنه شده-3  

 معادله واکنش های زیرراموازنه کنید؟-51

CH4(g) +2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) 

C3 H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g) 

2H2(g)+O2(g) →2H2O(g) 

 2Fe2O3(s)→  4Fe(s) + 3O2(g) 

 

 بخوانید؟معادله شیمیایی موازنه شده زیررابه دوصورت  -52

2H2(g)+O2(g) → 2H2O(g) 

 .دومول گازهیدروژن بایک مول گازاکسیژن واکنش می دهدودومول بخارآب تولیدمی کند(1)

 .دومولکول هیدروژن بایک مولکول اکسیژن واکنش می دهدودومولکول آب تولیدمی کند(2)

 (61خودرابیازماییدصفحه)

 معادله واکنش های زیرراموازنه کنید؟-53
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C2H5OH +3 O2 →2 CO2 +3 H2O  (آ 

SO2 +3 O2 →2 SO3 2 (ب 

 4C3H5N3O9  → 12 CO2 +10 H2O +6N2 +1 O2    (پ 

2C2H6(g) +7 O2(g)  → 4 CO2(g) +6 H2O(l) 

4NH3 +5 O2  →4 NO +6 H2O 

Ca3P2(s) + 6H2O(aq)  →  3Ca(OH)2(aq) +2 PH3(g) 

SiCl4 +2 Mg → Si +2 MgCl2 

2N2O5  → 4 NO +3 O2 

Fe2O3 + 2Al → Al2O3  +2 Fe 

2C4H10 +13 O2 →8CO2 +10 H2O 

4KNO3 →2 K2O + 2N2 +5 O2 

2N2O5  →  4NO2 + O2   

 2KMnO4 +8 H2S →2 MnS + K2S +7 S +8 H2O 

C3H5(NO3)3(l) → CO2(g) + H2O(g) + N2(g) + O2(g)  

2Ca3(PO4)2 + 6SiO2 + 10C → P4 +6 CaSiO3 +10 CO 

2B3N3H6 +15 O2 →3 B2O3 + 3N2O5 +6H2O 

C2H8N2 +2 N2O4 → 3N2 + 2CO2 + 4H2O 

Cu(NO3)2  +2NH3 +2 H2O →Cu(OH)2 +2 NH4NO3* 

2C57H110O6 +163 O2 → 114CO2 +110 H2O 

Fe2O3 + 6Na →2 Fe +3 Na2O 

7H2SO4 +2 Ca5(PO4)3F →3 Ca(H2PO4)2 +7CaSO4 +2HF 

 اکسایش راتعریف کنیدویک مثال بزنید؟-54

 .موادبااکسیژن که باتولیدانرژی همراه است ماننداکسایش آهن به واکنش آرام 
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 ن چیست؟آسنگ معدن آلومینیم راچه می نامند؟موادتشکیل دهنده  -55

  .به همراه ناخالصی Al2O3   بوکسیت 

 سنگ معدن آهن راچه می نامند؟موادتشکیل دهنده ان چیست؟ -56

 .به همراه ناخالصی  Fe2O3هماتیت  

 آهن چه نوع واکنشی است؟زنگ زدن -54

زنگ زدن آهن واکنش اکسایش است که دران  ، آهن بااکسیژن درهوای مرطوب واکنش داده وزنگ آهن قهوه ای رنگ تشکیل 

 .می دهد

 معادله واکنش اکسایش آهن رانوشته وموازنه کنید؟-58

4Fe(s)+3O2(g)  → 2Fe2O3(s) 

 جرازنگ آهن براثرضربه خردمی شود؟-59

.خلخل بوده وموجب نفوذبخارآب واکسیژن به الیه های زیرین آهن شده وباقیمانده فلززنگ می زندزنگ آهن مت  

 چراازآلومینیم برای ساختن دروپنجره استفاده می شود؟ -61

فلزآلومینیم بااکسیژن هواواکنش داده به آلومینیم اکسیدتبدیل می شودکه دربرابرخوردگی مقاوم است والیه های درونی 

 .نیم اکسیدنمی شودفلزآلومی

 (61خودرابیازماییدصفحه)

 .شکل زیرازراست به چپ واکنش سه فلزآلومینیم ، روی وآهن رادرشرایط یکسان بامحلولی ازیک اسیدنشان می دهد -61

   

 کدام فلزواکنش پذیرتراست؟چرا؟(آ

 .ون ازواکنش آلومینیم بااسیدگازبیشتری آزادمی شودچآلومینیم 
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 نیمی زودتراکسایش می یابدیاتیغه آهنی؟چرا؟یکنیددرشرایط یکسان تیغه آلومپیش بینی (ب

 .تیغه آلومینیمی چون واکنش پذیری بیشتری دارد

براین اساس توضیح .آلومینیم اکسیدجامدی باساختاری متراکم وپایداراست که محکم به سطح فلزمی چسبد-62

 دهیدچراوسایل آلومینیمی دربرابرخوردگی مقاوم اند؟

 .ون آلومینیم دربرابرخوردگی مقاوم استچ

 .سیم های انتقال برق باولتاژباالافزون برداشتن رسانایی الکتریکی زیادبایدضخیم ومقاوم باشند-63

 .تادربرابرخوردگی مقاومت کنند چراروکش این سیم هاراازآلومینیم می سازند؟(آ

چگالی آهن وآلومینیم به ترتیب )فوالدنمی سازند؟باتوجه به فاصله زیادمیان دکل های برق چراهمه سیم هارااز(ب

.(گرم برسانیمترمکعب است4/2و8/4برابر  

 سیم فوالدی چگالی بیشتری داشته وجرم آن نیزبیشترخواهدبود

 (63باهم بیندیشیم ص)

 .درجدول زیرنام وفرمول شیمیایی برخی اکسیدهای فلزی داده شده است-64

 فرمول نام فرمول نام

 Na2O سدیم اکسید Fe2O3 اکسید(III)آهن

 MgO منیزیم اکسید Cu2O اکسید(I)مس

 FeO اکسید(II)آهن CuO اکسید(II)مس

 مس وآهن  کدام فلزهابیش ازیک نوع اکسیدتشکیل داده اند؟(آ

 .نمادکاتیون رادراکسیدهای آهن ومس مشخص کنید(ب

Cu
1|+|

 , Cu
2+ 

 , Fe
2+ 

 , Fe
3+

  

 بارالکتریکی این کاتیون هاوجوددارد؟چه رابطه ای بین نام ترکیب با (پ

 .بارالکتریکی این کاتیونهاپس ازنام شیمیایی آنهاذکرشده است
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 .شیوه نام گذاری ترکیب های یونی راکه درآنهاکاتیون بارهای الکتریکی متفاوتی داردتوضیح دهید(ت

 .ابتدانام کاتیون وبارالکتریکی آن وسپس نام آنیون  ذکرمی شود 

 .امل کنیدجدول زیرراک-65

 سولفید(II)مس یدید(III)آهن منیزیم برمید پتاسیم سولفید کلسیم اکسید آلومینیم فلوئورید نام ترکیب

 AlF3 CaO K2S MgBr2 FeI3 Cu2S فرمول شیمیایی

Crفرمول ونام شیمیایی اکسیدهاوکلریدهای  -66
Crو  +2

 .رابنویسید +3

 کلرید(III)کروم  کلرید(II)کروم  اکسید(III)کروم  اکسید(II)کروم  نام ترکیب

 CrO Cr2O3 CrCl2 CrCl3 فرمول شیمیایی

 اکسیدهای نافلزی راچگونه نام گذاری می کنند؟-64

 .ابتداتعدادونام عنصری که درسمت چپ فرمول شیمیایی نوشته شده است سپس تعدادونام عنصردوم راباپسوند ید بیان می شود

 تعداداتم هاراباچه پیشوندهایی بیان می کنند؟درنامگذاری اکسیدهای نافلزی  -68

 

 

 (64خودرابیازماییدصفحه) 

 .درستون نخست وفرمول شیمیایی ترکیب هادرستون دوم رابنویسیدنام ترکیب ها -69

   (N2O3)دی نیتروژن تری اکسید (ج (نیتروژن دی اکسید) NO2( آ

   (CS2)کربن دی سولفید(چ (کربن مونوکسید)CO( ب

  (SO3)گوگردتری اکسید(ح (کوکرددی اکسید) SO2( پ

  (CCl4)کربن تتراکلرید(خ (فسفرتری کلرید)PCl3( ت

  (NF3)نیتروژن تری فلوئورید(د (سیلیسیم تترابرمید)SiBr4( ث

 6 5 4 3 2 1 تعداد

 هگزا پنتا تترا تری دی مونو پیشوند
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 (باهم بیندیشیم)

 کنید؟راتعریف (ساختارلوویس)نقطه ای-آرایش الکترون-41

 .دراین مدل الکترونهای الیه ظرفیت اتم هاطوری کنارآنهاچیده می شوندکه همه اتم هاازقاعده هشت تایی پیروی کنند

 :دررسم ساختارلوویس  مراحل

 .تعدادالکترونهای الیه ظرفیت اتم های سازنده مولکول راباهم جمع می کنیم(1)

 .الکترونهااضافه می کنیم درآنیونهابه ازای هربارمنفی یک الکترون به مجموع*

 .درکاتیونهابه ازای هربارمثبت یک الکترون ازمجموع الکترونهاکم می کنیم*

 .هریک از اتم های اطراف متصل می کنیم بهالکترون پیوندی  یک جفت اتم مرکزی راباقراردادن(2)

به  واتم مرکزی آنهارا ی اطرافاتم هاجفت الکترونهای ناپیوندی برروی الکترونهای باقی مانده به صورت باقراردادن (3)

 .می رسانیمآرایش هشت تایی 

درصورتی که اتم مرکزی یااتم های اطراف به آرایش هشت تایی نرسندالکترونهای ناپیوندی رابه الکترونهای پیوندی تبدیل *

 .می کنیم تاهمه ی اتم هابه آرایش هشت تایی برسند

 .اتم مرکزی است(به جزاتم هیدروژن)می شود درفرمول مولکولی اتمی که سمت چپ نوشته *

بایدبامجموع تعدادالکترونهای الیه ظرفیت اتم های  راشمارش می کنیم ، تعدادالکترونهای پیوندی وناپیوندی به کاررفته *

 .دنسازنده مولکول برابرباش

 .ساختارلوویس هریک ازمولکولهای زیررارسم کنید-41

 CO( ب                                                                                       SO2( آ

 HCN(  ت                                                                                                                               PCl3( پ

 CH2O                                                                                  (  ث

  CO2(ج
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  N2H4( ج

 NF3( ح CF4                                                                                      ( چ

 SO3( د  N2O5                                                                                    ( خ

  SiCl4( ر  C4H10                                                                                    ( ذ

 N2O4( س                                                                                                                 SiH4( ز

  CBr4( ص   NCl3( ش

 CCl4( ط    SOCl2( ض

 PF3( ع     SCl2( ظ

 PH3(  ف    CS2( غ

  COS( ق

 COBr2( ک

  NO2Cl(  گ

 N2F4( ل

   PCl3( م
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 (خواص اکسیدهای فلزی ونافلزی)

 چرااکسیدهای فلزی رااکسیدهای بازی می نامند؟-42

 .چون دراثرواکنش اکسیدهای فلزی باآب بازتولیدمی شود

 نافلزی رااکسیدهای اسیدی می نامند؟چرااکسیدهای  -43

 .چون دراثرواکنش اکسیدهای نافلزی باآب اسیدتولیدمی شود

 محلول های اسیدی چه تفاوتی بامحلول های بازی دارند؟ -44

  .رابه رنگ سرخ درمی آوردPHداردوکاغذ4کمترازPHمحلول اسیدی 

 .آوردرابه رنگ آبی درمی PHوکاغذ. دارد 4بیشترازPHمحلول بازی  

(66کاوش کنیدصفحه)  

محلول آب آهک وآب گازدارچه خاصیتی دارند؟-45  

.آب آهک خاصیت بازی وآب گازدارخاصیت اسیدی دارد  

باحل شدن هریک ازموادزیردرآب محلول به دست آمده چه خاصیتی خواهدداشت؟-46  

 (بازی)MgO  (آ

 (اسیدی)SO2( ب

 (اسیدی)CO2( پ

 (بازی)Na2O( ت

 

 

 



 فصل دوم/ تجربی وریاضی / پایه دهم ( 1)مجموعه سواالت شیمی 

 chemistryhome1.blog.ir محمدیوسف زاده: تهیه وتنظیم  55 صفحه

 

 (پیوندبازندگی)

 علت اسیدی بودن باران چیست؟-44

 .است 4کمترازpHمحلول درآن اندکی اسیدی ودارای  (CO2)باران به دلیل وجودکربن دی اکسید 

 درشیمی هواکره چیست؟"  آنچه باالمی رود ، بایدپایین بیاید" منظورازعبارت -48

فسیلی واردهواکره می شوندوباال می روند ، سرانجام بایدبه  این اصطالح بیان می کندآالینده هایی که ازسوختن سوخت های

 .زمین برگردند

 باران اسیدی چگونه تشکیل می شود؟-49

 .ن اسیدی تشکیل می شودا، بار درآب بارانSO2و  NO2مانند آالینده هاییازحل شدن 
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 (69باهم بیندیشیم ص)

اکسیددرهواکره ، میزان باالآمدن سطح آب دریاها ، تغییرمیانگین دمای کره نمودارهای زیرتغییرمقدارمیانگین کربن دی -81

.زمین ومیانگین مساحت برف درنیمکره شمالی رانشان می دهند

 

 چه ارتباطی وجوددارد؟(4)و(3)، ( 2)بانمودارهای (1)بابررسی نمودارهاتوضیح دهیدبین نمودار(آ

جهانی دمای سطح زمین افزایش یافته وبه دنبال آن مساحت برف درنیکره باافزایش مقدارکربن دی اکسیددرهواکره میانگین 

 .شمالی کمترشده ومیانگین جهانی سطح آبهای آزادباالتررفته است

سال گذشته درحدودیک هفته زودترآغازمی 51شواهدنشان می دهندکه فصل بهاردرنیمکره شمالی زمین ، نسبت به (ب

 .شودعلت راتوضیح دهید

کربن دی اکسیددرهواکره وباالرفتن میانگین جهانی دمای سطح زمین ازطول فصل سرماکاسته شده وفصل باافزایش مقدار

 .بهارزودترآغازمی شود
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 .منظورازردپاچیست؟یک مثال بزنید-81

ره زمین وهواکره راردپامی گویند مانندردپای کربن دی اکسیدهرچه کهریک ازانسانهاروی  سبک زندگی میزان اثرگذاری

بن دی اکسیدواردشده به طبیعت زیادترباشد ، ردپای ایجادشده سنگین ترواثرآن ماندگارترخواهدبود ، زیرازمان الزم مقدارکر

 .برای تعدیل این اثربه وسیله پدیده های طبیعی طوالنی تراست

 (41باهم بیندیشیم ص)

 .ستون های یک ، سه وچهارجدول راکامل کنید(آ -82

 

 تولید برق ، کربن دبن دی اکسیدبیشتری تولیدخواهدکرد؟ استفاده ازکدام منبع برای(ب

 زغال سنگ

 .چرامیزان کربن دی اکسیدایجادشده ازمنابع گوناگون انرژی باهم تفاوت دارد؟توضیح دهید(پ

 .چون برای تولید برق ازهمه منابع انرژی به یک اندازه استفاده نمی شود

اکسیدواردشده به هواکره دراثربرق  یرخت تنومندنیازاست تاکربن دباتوجه به داده های جدول زیرحساب کنیدکه چندد(ت

 .مصرفی خانه شما ، مصرف وهواپاک سازی شود
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 (اثرگلخانه ای)

کدام منحنی مربوط به درون وکدامیک به بیرون .نمودارزیرتغییردمای یک گلخانه رادریک روززمستانی نشان می دهد-83

 گلخانه مربوط است؟چرا؟

 

مربوط به بیرون گلخانه است چون درفصل زمستان ازنیمه های شب به بعدتانزدیکی های طلوع خورشیددماکاهش (آ)نمودار

 .می یابدوباطلوع خورشیدتاهنگام ظهردمابه باالترین حدخودمی رسدوپس ازآن تانیمه های شب به کمترین مقدارخودمی رسد

 .انه روز تقریبا ثابت می ماندمربوط به داخل گلخانه است که درطول شب(ب)نمودار

 :عبارت زیرراکامل کنید-84

زمین آن برخوردمی کندوتنهابخشی ازآن به سطح زمین می رسدمولکولهاودیگرذره های  با  هواکرهگام گذراز ننورخورشیده

پرتوهای گسیل شده ین تفاوت که انرژی اگسیل می دارد ، با  الکترومغناطیس می شودومانندیک جسم داغ ازخود پرتوهای مرگ

 .است  بلندتر وطول موج آنها  کمتر ،
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 چگونه الیه پالستیکی سبب گرم شدن گلخانه می شود؟-85

نورخورشیدپس ازعبورازالیه پالستیکی بامولکولهای هوای گلخانه وگیاهان وخاک برخورکرده وآنهاپرتوهای الکترومغناطیس 

وجشان بلندتراست بنابراین نمی توانندازالیه پالستیکی عبورکنندودرداخل رابازتاب می دهندکه انرژی کمتری داشته وطول م

 .گلخانه به دام افتاده هوای گلخانه راگرم ترمی کنند

 اثرگلخانه ای راتعریف کنید؟-86

پدیده به دام انداختن وبازگرداندن انرژی تابشی خورشیدتوسط مولکولهای گازهای موجوددرهواکره رااثرگلخانه ای می 

 .دگوین

 شیمی سبزراتعریف کنید؟ -84

شاخه ای ازعلم شیمی که دران شیمی دانهابه دنبال فرایندهاوفرآورده هایی هستندکه به کمک آنهاکیفیت زندگی رابااستفاده 

 .ازمنابع طبیعی افزایش دادوازطبیعت محافظت کرد

 چندنمونه ازفرایندهاوفرآورده های شیمی سبزرابیان کنید؟-88

تولیدخودرووسوخت -دفن کردن کربن دی اکسید-تولیدپالستیک های سبز-موادمعدنی بهCO2بدیل ت-تولیدسوخت سبز

 .باکیفیت بسیارخوب
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 سوخت سبزچیست؟-89

سوختی است که درساختارخودعالوه برکربن وهیدروژن اکسیژن نیزداردوازپسماندهای گیاهی مانندسویا ، نیشکرودانه های 

.وروغن های گیاهیروغنی به دست می آیدماننداتانول   

 به موادمعدنی چگونه صورت می گیرد؟ CO2تبدیل -91

 .کربن دی اکسیدتولیدشده درنیروگاههاومراکزصنعتی رابامنیزیم اکسیدیاکلسیم اکسیدواکنش می دهند

CO2(g) + CaO(s) → CaCO3(s) 

CO2(g) + MgO(s) → MgCO3(s) 

 دارند؟پالستیک های سبزچه تفاوتی باپالستیک های معمولی  -91

پالستیک های سبزبرپایه موادگیاهی مانندنشاسته ساخته می شوندوبه همین دلیل درساختارآنهااکسیژن نیزوجوددارداین 

 .پالستیکهادرمدت زمان نسبتاکوتاهی تجزیه می شوندوبه طبیعت بازمی گردند

 ضیح دهید؟ودفن کردن دی اکسیدکربن رات-92

دسنگهای متخلخل درزیرزمین ، درهواکره درمکان های عمیق ورزیرزمین مانن کربن دی اکسیدرامی توان به جای رهاکردن

 .میدان های قدیمی گازوچاههای قدیمی نفت که خالی هستندذخیره ونگهداری کرد

 (46باهم بیندیشیم صفحه)

:باتوجه به جدول زیر -93  

 

.هیدروژن استفاده ازکدام سوخت آالینده های کمتری ایجادمی کند؟(آ  
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آیاتولیداین گازصرفه اقتصادی دارد؟.، حمل ونقل ونگهداری هیدروژن بسیارپرهزینه استتولید (ب  

.صرفه اقتصادی نداردچون قیمت تمام شده آن نسبت به سایرسوختهابسیارگرانتراست  

توضیح دهیدچرابرخی ازکشورهابرای تولیدگازهیدروژن سرمایه گذاری های هنگفتی می کنند؟(پ  

.سوختی وهزینه باالدرمصرف آنهابه علت کمبودسایرمنابع   

چرابرخی ازکشورهادرپی تولیدپالستیک های زیست تخریب پذیرنددرحالی که قیمت تمام شده تولیدپالستیک هاباپایه نفتی -  

 درکارخانه بسیارکم است؟

.چون درآینده هزینه های اضافی صرف شده به نفع جامعه آنهابازمی گردد  

درشرکت های بزرگ تولیدخودرووهواپیما ، هزینه های هنگفتی صرف می توضیح دهیدچراطراحان ومتخصصان -

 بسازند؟  CO2کنندتاموتورهایی باانتشارکمترین مقدار

 .هواپیماهابه علت مصرف سوخت زیادیکی ازبزرگترین منابع آالینده هواکره وانتشارگازکربن د یاکسیدهستند

 (اوزون دگرشکلی ازاکسیژن درهواکره)

 یاآلوتروپ راتعریف کنیدویک مثال بزنید؟دگرشکل -94

 الماس وگرافیت -به شکل های گوناگون مولکولی یابلوری یک عنصرگفته می شودماننداوزون واکسیژن

 منظورازالیه اوزون چیست؟-95

 .به منطقه مشخصی ازاستراتوسفرمی گویندکه بیشترین مقداراوزون درآن محدوده قراردارد

 (48خودرابیازماییدصفحه)

 باتوجه به دگرشکل های اکسیژن به پرسش های زیرپاسخ دهید-96

 .هریک رارسم کنید ساختارلوویس(آ

 .باتوجه به شکل وجدول زیربرخی خواص فیزیکی آنهارامقایسه کنید(ب
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می  درصنعت ازگازاوزون برای گندزدایی میوه ها ، سبزیجات وازبین بردن جانداران ذره بینی درون آب استفاده(پ

 ازاکسیژن واکنش پذیرتراست؟چرا؟ ازاین موضوع می توان نتیجه گرفت که اوزونآیا.شود

 .اوزون ازاکسیژن واکنش پذیرتراست چون سریعترواکنش می دهد

 :توضیح دهیدآیااختالف رفتاراین دوماده رامی توان به این موضوع نسبت دادکه (ت

 .ساختارهرماده ، تعیین کننده خواص ورفتارآن است

 ون چگونه تابش فرابنفش راجذب می کند؟الیه اوز-94

هنگامی که تابش پرانرژی فرابنفش به مولکول اوزون می رسدپیونداشتراکی بین دوتاازاتم های اکسیژن می شکندومولکول 

اوزون به یک اتم اکسیژن ویک مولکول اکسیژن تبدیل می شودذره های تولید شده درواکنش دیگردوباره اوزون راتولیدمی 

اآزادشدن تابش فروسرخ همراه است باتکراراین دوواکنش الیه اوزون تابش فرابنفش راجذب می کندوتابش های کم کنندکه ب

 ..انرژی فروسرخ رابه زمین گسیل می دارد

 دوکاربردگازاوزون رادرصنعت بیان کنید؟-98

 .درون آب استفاده می شود درصنعت ازگازاوزون برای گندزدایی میوه ها ، سبزیجات وازبین بردن جانداران ذره بینی
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 (49باهم بیندیشیم صفحه)

 :مجموعه واکنش های الیه اوزون رامی توان بامعادله زیرنمایش داد -99

 

اگردرالیه اوزون .واکنش برگشت می گویند(2)واکنش رفت وبه واکنش درجهت(1)شیمی دانهابه واکنش درجهت( آ

 .می دهد؟توضیح دهیدانجام شود ، چه فاجعه ای رخ (2)ای(1)اواکنشهتن

 انجام شودبه تدریج تمام اوزون به اکسیژن تبدیل شده وپرتوهای پرانرژی خورشیدزمین رانابودمی کند(1)اگرفقط واکنش 

انجام شودبه تدریج تمام اکسیژن هواکره به اوزون که یک گازسمی وآالینده است تبدیل شده وموجودات (2)اگرفقط واکنش

 .زنده ازبین می روند

کنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشت پذیراست بااین توصیف واکنش برگشت پذیروبرگشت ناپذیرراتعریف وچندمثال وا(ب

 .بیان کنید ازآنهادرزندگی

شارژدوباره باتری،ذوب :مانند.واکنشی راکه درجهت رفت وبرگشت هم زمان انجام  می شودبرگشت پذیرمی گویند

 یخ،انجمادآب

زنگ زدن آهن،گوارش غذا،رسیدن میوه،سفت :مانند.انجام می شودبرگشت ناپذیرمی گویند واکنشی راکه فقط درجهت رفت

 .شدن سیمان،پختن غذا،فسادمواد

باتوجه به برگشت پذیری واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن ، نقش محافظتی وثابت ماندن مقداراوزون رادرالیه -111

 .استراتوسفرتوضیح دهید

درواکنش برگشت اوزون مجدداتشکیل شده وازرسیدن پرتوهای فرابنفش خورشیدبه زمین باتبدیل شدن اکسیژن به اوزون 

 .جلوگیری می کند

 اوزون تروپوسفری چه تفاوتی بااوزون استراتوسفری دارد؟-111 
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می شوددرحالی که اوزون  ینیدن پرتوهای فرابنفش خورشیدبه زمساوزون استراتوسفری مانندالیه محافظی مانع ازر

 .آالینده ای بسیارسمی وخطرناک است که موجب سوزش چشم وآسیب دیدن ریه هامی شود تروپوسفری

 .شیمیایی مربوطه رابنویسید ی اوزون تروپوسفری چگونه تولیدمی شود؟معادله-112

درهوای آلوده اکسیدهای نیتروژن درحضورنورخورشیدبااکسیژن هواواکنش داده ومقداری گازاوزون تولیدمی گرددکه همان 

 .اوزون تروپوسفری است

               
نورخورشید
                     

 .اکسیدهای نیتروژن درهواچگونه تولیدمی شوند؟معادله شیمیایی مربوطه رابنویسید-113

هنگام رعدوبرق دوگازنیتروژن واکسیژن بایکدیگرترکیب شده به اکسیدهای نیتروژن تبدیل می شونددرهوای آلوده 

واکسیژن درون موتورخودرودردمای باالبایکدیگرترکیب شده وگازنیتروژن دی اکسیدبه رنگ قهوه ای راایجادمی  گازنیتروژن

 .کنند

N2(g) + O2(g) → 2NO(g) 

2NO(g) + O2(g) →2 NO2(g) 

 

 .برای توصیف یک نمونه گازچه کمیتهایی ازآن بایدمشخص باشد؟یک مثال بزنید-114

 .مول گازاکسیژن دردماوفشاراتاق2/1 –مقدارگاز ، دماوفشارگاز 

 (82یاهم بیندیشیم ص)

 .رادرون سیلندری باپیستونی متحرک دردماهای گوناگون نشان می دهدیک نمونه گازشکل زیر-115
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 باافزایش دماحجم گازچه تغییری می کند؟چرا؟(آ

 .یابدافزایش می یابدچون جنبش مولکولهای گازبیشترشده وفاصله ی بین آنهاافزایش می 

 .بین حجم یک نمونه گازودمای آن درفشارثابت چه رابطه ای هست؟توضیح دهید(ب

 .رابطه ی مستقیم یعنی درفشارثابت باافزایش دمای مطلق گازحجم گازنیزافزایش می یابد

 . تفاوت حجم این دوراتوضیح دهید.رادردماوفشارثابت نشان می دهددونمونه ازیک گازشکل زیر-116

 .زدرشکل سمت راست بیشتربوده وحجم بیشتری داردتعدادمولهای گا

 

 راتعریف کنید؟(STP)شرایط استاندارد-114

 .دمای صفردرجه سلسیوس وفشاریک اتمسفرراشرایط استانداردمی گویند

 قانون آووگادرو رابیان کنید؟-118

 .دردماوفشاریکسان ، حجم یک مول ازگازهای مختلف باهم برابراست

 چقدراست؟STPحجم مولی در-119

 .لیتراست4/22برابرSTPحجم یک مول گازدر

 (84خودرابیازماییدص)

 (مول درنظربگیرید1/1هرذره راهم ارزبا)درشکل زیرجاهای خالی راپرکنید-111

(g.mol
-116O=  ،11/12C=  ،11/14N=) 
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(84خودرابیازماییدص)  

.لیترهوابه ریه هایش واردمی شود5/1کشدوهربارباردردقیقه نفس می 12هرفردبالغ به طورمیانگین-111  

 دریک شبانه روزچندلیترهواوچندلیتراکسیژن واردششهامی شود؟(آ

               
       

    
                         

 .(فرض کنیدSTPشرایط را)چندمول اکسیژن دریک شبانه روزواردشش هامی شود؟(ب

               
      

       
            

 استوکیومتری واکنش راتعریف کنید؟-112

 .درهرواکنش رااستوکیومتری واکنش می گویند(واکنش دهنده هاوفرآورده ها)کمی میان موادشرکت کننده رابطه

 ضریب استوکیومتری چیست؟-113

 .موادشرکت کننده دریک معادله موازنه شده ضریب استوکیومتری می گویندبه هریک ازضرایب 

 مول گازگوگردتری اکسیدبه چندمول گازاکسیژن نیازاست؟8باتوجه به معادله موازنه شده زیربرای تولید-114

2SO2(g) + O2(g)  →  2SO3(g) 
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 (85باهم بیندیشیم ص)

 :معادله واکنش اکسایش گلوکزبرای تولیدانرژی دربدن به صورت زیراست -115

 + C6H12O6(aq) + 6O2(g)  →  6CO2(g) + 6H2O(l)انرژی 

برای مصرف این مقدارگلوکزبه چندمول اکسیژن .مول گلوکزمصرف می کند5/2بدن انسان درهرشبانه روزبه طورمیانگین (آ

 نیازاست؟

                     
      

            
          

 است؟ STPاین مقداراکسیژن هم ارزباچندلیتراکسیژن در (ب

             
       

       
        

 این مقداراکسیژن هم ارزباچندگرم اکسیژن است؟(پ

             
     

       
        

مول گلوکزازعامل های تبدیل درروندزیراستفاده کرده 5/2دانش آموزی برای یافتن جرم آب تولیدشده ازاکسایش (ت

 .هریک ازجاهای خالی راباکمیت مناسب پرکنید.است

 

                    
       

           
 

      

       
         

 چندلیترحجم دارد؟STPگازحاصل ازاکسایش کامل این مقدارگلوکزدر( ث

                    
       

           
 

        

       
         

یع وشدیدمنفجرمی شودوآب رازگازهای اکسیژن وهیدروژن درحضورکاتالیزگرباجرقه دریک واکنش سچرامخلوطی -116

 تولیدمی کندولی مخلوطی ازگازهای نیتروژن وهیدروژن درحضورکاتالیزگریاجرقه هیچ واکنشی رخ نمی دهد؟

 .نسبت به نیتروژن واکنش پذیری کمتری داردچون گازنیتروژن 
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 (86خودرابیازماییدص )

ضیح دهیداستفاده تو.شایددیده باشیدکه برای پرکردن وتنظیم بادتایرخودروبه حای هواازگازنیتروژن استفاده می کنند -114

 ازاین گازبه جای هواچه فایده ای دارد؟

 .زودترتایرخودرومی شود یوددرهواموجب فرسودگجاکسیژن مو

 

 .مولکول آن رارسم کنیدساختارلوویس .گازنیتروژن دارای مولکول های دواتمی است-118

 شرایط بهینه برای تهیه آمونیاک چیست؟-119

oدمای 
C451 و فشارatm211 باحضوریک کاتالیزگر. 

 چراواکنش تولیدآمونیاک به روش هابربرگشت پذیراست؟-121

 .چون همه واکنش دهنده هابه فرآورده تبدیل نمی شود

 

 

 



 فصل دوم/ تجربی وریاضی / پایه دهم ( 1)مجموعه سواالت شیمی 

 chemistryhome1.blog.ir محمدیوسف زاده: تهیه وتنظیم  41 صفحه

 

 :  نمای تولیدآمونیاک درصنعت به روش هابر-121
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(تمرین های دوره ای)  

 .درهریک ازواکنش های زیرنام موادشرکت کننده رابنویسیدوآن راموازنه کنید -1

 آ)  Si + 2Cl2 → SiCl4سیلیسیم                                                                             + کلر  →سیلیسیم تتراکلرید 

 ب)  2H2S + 3O2 → 2SO2 +2H2Oهیدروژن سولفید                                      + اکسیژن  →گوگرددی اکسید + آب 

 پ)  2Al + Fe2O3 → Al2O3 +2 Feآلومینیم                                         + اکسید (III)آهن →آلومینیم اکسید + آهن 

 ت)    4NH3 +5 O2 → 4NO + 6H2Oآمونیاک                                             + اکسیژن  →نیتروژن مونوکسید + آب  

 ث) CaCl2 +2 NaF →2 NaCl + CaF2کلسیم کلرید                       + سدیم فلوئورید  →سدیم کلرید + کلسیم فلوئورید 

 : معادله موازنه شده واکنش تولیدآمونیاک به صورت زیراست  -2

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) 

 کیلوگرم آمونیاک به چندمول گازهیدروژن نیازاست؟5/42برای تهیه (آ

                       
           

         
 

          

         
 

         

          

              

 به چندگرم گازهیدروژن وچندگرم گازنیتروژن نیازاست؟ STPلیترآمونیاک در 3361برای تولید( ب

                    
          

           
 

         

          
 

       

         
           

                    
          

           
 

         

          
 

        

         
            

دراین شرایط چربی ذخیره .بیابان سپری کندشترجانوری است که می تواندچندین روز رابدون نوشیدن آب درهوای گرم  -3

:شده درکوهان این جانورمطابق واکنش زیراکسایش یافته وافزون برتولیدانرژی آب موردنیازجانوررانیزتامین می کند   

2C57H110O6 (s) +163O2(g) → 114CO2(g) + 110H2O(l) 

 .جرم آب تولیدشده ازاکسایش یک کیلوگرم چربی راحساب کنید
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 .جدول زیرراکامل کنید( آ -4

 .وواکنش ناپذیراستنیتروژن درمقایسه بااکسیژن ازنظرشیمیایی غیرفعال *

 دربسته بندی خوراکی استفاده ازکدام گازمناسب تراست؟چرا؟ (ب

 .گازنیتروژن چون عالوه برواکنش پذیری ناچیزازنظراقتصادی مقرون به صرفه تراست

  

 نام گاز
نمادیافرمول 

 شیمیایی

میزان واکنش 

 پذیری

 دردماوفشار اتاق

 آرایش الکترون

 نقطه ای

قیمت 

 (ریال)هرلیتر
 آالینده یاغیرآالینده

 ناچیز Ar آرگون
 

 غیرآالینده 192

 زیاد O2 اکسیژن
 

 غیرآالینده 35

 زیاد CH4 متان

 

 آالینده 3

 کم CO2 کربن دی اکسید
 

 آالینده 13

 ناچیز N2 نیتروژن
 

 غیرآالینده 41
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 درنمودارزیرکه مربوط به تهیه گازآمونیاک است مشخص کنیدهریک ازگلوله هانشان دهنده چه اتمی است؟( آ -5

 .جاهای خالی راپرومولکول های موردنظررادرمحفظه های خالی رسم کنید( ب

 

 

  



 فصل دوم/ تجربی وریاضی / پایه دهم ( 1)مجموعه سواالت شیمی 

 chemistryhome1.blog.ir محمدیوسف زاده: تهیه وتنظیم  40 صفحه

 

کم است به صورت ناقص می سوزدوبخارآب کربن  گازشهری به طورعمده ازمتان تشکیل شده ودرمحیطی که اکسیژن -6

 .مونوکسیدنوروگرماتولیدمی کند

 .معادله واکنش سوختن ناقص متان رابنویسیدوموازنه کنید(آ

2CH4(g) + 3O2(g) → 2CO(g) + 4 H2O(g) 

 چندلیتراست؟ STPگرم متان در  48حاصل ازسوختن ناقص   COحجم گاز( ب

                  
          

         
 

         

          
 

          

         
            

.........( گازوئیل ، بنزین و )به عنوان سوخت سبزبه جای سوخت های فسیلی(C2H5OH)دربرخی کشورهاازاتانول -4

 .استفاده می شود

 .نول رابنویسیدوموازنه کنیدمعادله واکنش سوختن کامل اتا( آ

C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g)  

 .استفاده ازاتانول به جای سوخت های فسیلی چه اثری برمیزان آالینده هایی داردکه به هواکره واردمی شود؟توضیح دهید( ب

 : معادله واکنش سوختن بنزین 

2C8H18(l) + 25O2(g) → 16CO2(g) + 18H2O(g)  

واردهواکره می شودکه ( H2Oوسه برابر  CO2چهاربرابر)بیشتری H2Oو  CO2یک مول سوخت فسیلی مانندبنزین  ازسوختن

هردوگازگلخانه ای اندوموجب افزایش دمای کره زمین می شوندهمچنین ازسوختن سوخت فسیلی مانندبنزین اکسیژن بیشتری 

 .مصرف می شود(بیش ازچهاربرابر)
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 .رادرباره خودروهای یک کشورتوسعه یافته نشان می دهدجدول زیرداده هایی  -8

 

گرم گازکربن دی اکسیدمنتشرمی کندبرچسب این خودروراتعیین  115نوعی خودرودراین کشوربه ازای طی یک کیلومتر( آ 

 A. کنید

کربن دی کیلومترطی می کندحساب کنیدساالنه چندکیلوگرم گاز18111هرخودروبه طورمیانگین ساالنه مسافتی حدود( ب

 اکسیدبراثراستفاده ازهرخودروواردهواکره می شود؟

 (Kg)حداقل گازکربن دی اکسید (Kg)حداکثرگازکربن دی اکسید برچسب آالیندگی

B  2521=141/1×18111  2161=121/1×18111 

C  2491=155/1×18111  2521=141/1×18111 

D  3161=141/1×18111  2491=155/1×18111 

E  3421=191/1×18111  3161=141/1×18111 

F  4151=225/1×18111  3421=191/1×18111 

G -  4151=225/1×18111 
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مالیات ساالنه .فرض کنیداین کشوردرراستای توسعه پایدارساالنه دونوع مالیات ازمالکان خودرودریافت می کند( پ

ای برچسب راگرخودروهای دا.دازخودروبستگی داریوروومالیات متغیرکه به میزان گازکربن دی اکسیدتولیدشده 111برابربا

A ازپرداخت مالیات معاف باشندخودروبابرچسبE هرخودروبه ازای : راهنمایی )می پردازد؟مالیات ساالنه چندیورو

 .(اضافی دویورومالیات متغیرمی پردازد CO2تولیدهرصدکیلوگرم 

 ](3161 – 2161) ÷111 [ × 2+  111=  118 یورو :   مالیات  قلحدا

 ](3421 – 2161)  ÷111 [× 2+  111=  2/125 یورو :   حداکثر مالیات 

 

 


