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 ( پایه دهم1راهنمای گام به گام شیمی )

  رد پای گازها در زندگی -2فصل 
 

 

  

 
 74صفحه   با هم بیندیشیم 

 :آن به توجه با. است شده داده زمین نشان سطح از ارتفاع برحسب هواکره سازندۀ اجزای برخی و دما تغییر زیر، شکل در -1

 
 .دهید توضیح دانست؟ آن بودن ایالیه بر دلیلی توانمی را هواكره در دما تغییر روند آیا آ(

انواع مختلفی از با توجه به نمودار، تفاوت غلظت گازها و روند کاهشی یا افزایش دما می تواند دلیلی بر الیه ای بودن هواکره باشد. بله، 

با افزایش ارتفاع در پایین ترین الیه  است.بیشتر O3ی استراتوسفر، غلظت مولکول های مختلف موجودند. برای مثال در الیهها در الیهمولکول
 دما کاهشی است، در الیه بعدی، دما افزایشی است و سپس در الیه بعدی باز دما کاهشی می شود.

 .دهید را توضیح آنها ایجاد علت هست؟ هاالیه این در هم دیگری هایذره مولکول، و اتم جز به آیا ب(
 نیز وجود دارند که در اثر برخورد پرتوهای پرانرژی خورشید با اتم ها به وجود آمده اند.در الیه یونوسفر یون های مثبت بله، 

 ین،زم سطح از ارتفاع افزایش با کنید مشخص شکل زیر، به توجه با. است آن هایویژگی تعیین در مهم عوامل جمله از هواکره، فشار و دما -2
 .دهید توضیح کند؟می تغییری چه فشار

 
 تراکم مولکول های هوا کم تر می شود و هوا رقیق تر می شود.یابد، زیرا ارتفاع از سطح زمین، فشار هوا کاهش می با افزایش

 
 74صفحه    پیوند با ریاضی

و  افت می کند. C6 تغییر آب و هوای زمین در الیۀ تروپوسفر تعیین می شود. در این الیه با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر دما در حدود
 باشد: کلوینC 11 (222 )کلوین( می رسد. اگر میانگین دما در سطح زمین حدود  212) -C55در انتهای الیه به حدود 

 آ( ارتفاع تقریبی الیۀ تروپوسفر را حساب کنید.
o

o
o2 1

1 km 6 C
- 11 - (-55) 66 C x 11 kmx 66 C          

K                                                  پیدا کنید. ( K) به کلوین ( ) ب( رابطه ای برای تبدیل درجۀ سلسیوس 273   

پای گازها در زندگی: 2فصل   ردِّ
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 ( پایه دهم1راهنمای گام به گام شیمی )

  رد پای گازها در زندگی -2فصل 
 

 

 
 05صفحه   با هم بیندیشیم 

 .دهید پاسخ شده مطرح هایپرسش به زیر جدول به توجه با -1
 .كنید مشخص را گازها جداشدن ترتیب تقطیر كنیم، برج وارد را نمونه این اگر. ایمكرده تهیه 200دمای  با مایع هوای از ایآ( نمونه

 (Cنقطۀ جوش ) گاز
 -196 نیتروژن
 -121 اکسیژن
 -126 آرگون
 -269 هلیم

شوند. هر کدام نقطه جوش پایین تری داشته باشند، زودتر جدا می شوند. البته هلیوم در هوای ی جوش از هم جدا میبر اساس نقطهگازها 
 به صورت مایع وجود ندارد. 200مایع با دمای 

 اکسیژن  -2      آرگون -1      نیتروژن -2   هلیم -1
 كدام دهندۀ نشان رنگی، گوی هر كنید مشخص .است كرده طراحی زیر شكل مطابق مایع هوای از را گازها برخی جدا شدن آموزیب( دانش

 چرا؟ است؟ گاز

 
 جدا شده است.از هوای مایع  C195( در دمای 2است. زیرا با توجه به حالت ) نیتروژن ،گوی آبی

 شده است. از هوای مایع بخار C185( در دمای 1است. زیرا با توجه به حالت ) آرگون ،گوی سفید
 مایع است. هنوز در حالت C183در دماهای پایین تر از  است، C183است. چون دمای جوش اکسیژن  اکسیژن ،گوی قرمز

 ، اجزای سازندۀ هوای مایع به کدام شکل وجود دارند؟ چرا؟ C80پ( در دمای 

 
  در این دما هر سه گاز به نقطه جوش خود رسیده اند.، زیرا ( (1)حالت ) گازی به شکل

 

 است؟ دشوار فرایند این در خالص صد درصد اكسیژن تهیۀ چرا دهید توضیح ت(
نقطه جوش اکسیژن نزدیک به نقطه جوش آرگون و نیتروژن است و در فرآیند تقطیر همواره مقداری از این گازها به همراه اکسیژن از  چون

 برج تقطیر خارج می شوند.

 
 02صفحه    پیوند با صنعت

تهیۀ این گاز از کدام روش مقرون به صرفه تر هلیوم را می توان افزون بر هوای مایع، از تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی نیز به دست آورد. 
 است؟ چرا؟

درصد حجمی هلیوم در گاز طبیعی نسبت به هوا خیلی بیشتر است. البته تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی برای استخراج هلیوم  –از گاز طبیعی 
 نیاز به تکنولوژی باالیی دارد.
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( پایه دهم1راهنمای گام به گام شیمی )

 رد پای گازها در زندگی -2فصل 

02صفحه  خود را بیازمایید 
:است شده داده زمین سطح از مختلف هایارتفاع در هوا اكسیژن گاز فشار زیر، جدول در

7؍9 7؍1 6؍7 6 2؍2 2؍2 1؍6 1؍0 2؍2 1؍2 0؍6 0؍0 1 (kmارتفاع از سطح زمین )
atmفشار گاز اکسیژن ) 7؍6 2؍2 9 9؍7 11؍2 12؍1 11؍2 12؍1 15؍2 16؍6 19؍2 20؍1 20؍9 (210

.كنید رسم شده داده متری میلی كاغذ روی ارتفاع، حسب بر را اکسیژن گاز فشار آ( نمودار

 کند؟ می تغییری چه اكسیژن گاز فشار هواكره در ارتفاع افزایش با نمودار، به توجه با ب(
 فشار کاهش می یابد.

 كنید. بینی پیش کیلومتری 2؍5 ارتفاع در را گاز این فشار نمودار، از استفاده پ( با
 اتمسفر است. 15حدود 

كنند؟استفاده می اكسیژن كپسول از بلند، هایقله به صعود هنگام كوهنوردان چرا دهید توضیح ت(
 با افزایش ارتفاع، مقدار گاز اکسیژن در هوا کم می شود. زیرا 

 .کنید گزارش كالس به را نتیجه و رسم را نمودار این نمودار، رسم افزارنرم یک از استفاده ث( با
 رسم شده است. Excelنمودار فوق با روش نقطه یابی با نرم افزار 

00صفحه  در میان تارنماها 
هایروش دربارۀ. است گرمایشی وسایل از هنگام استفاده ایمنی اصول نکردن رعایت دلیل به گرفتگی گاز از ناشی ومیرهایمرگ بیشتر -1

 به كالس و آوریجمع اطالعات گاز گرفتگی، از جلوگیری هایروش و خانه از بیرون به هاسوختن سوخت از حاصل گازهای انتقال استاندارد
 .كنید گزارش

.هنگام نصب هرگونه وسیله گرمازا  ابتدا از صحت و درست نصب شدن آن طبق دستورالعمل کارخانه سازنده وسیله اطمینان حاصل کنند -1
.نه، گاراژ، چادر و کانکس خودداری کنیداز سوزاندن ذغال چوب در داخل خا -2
.از تغییر خودسرانه وسایل گرمازای سوختی بپرهیزید -1
فادهکردن خانه اجتناب نمایید و در صورت استنیک و غیره برای گرمپزی نفتی، گاز پیککار بردن وسایلی مانند بخاری نفتی، چراغ خوراکاز به -2

.داخل خانه جریان داردمطمئن شوید هوای آزاد از خارج به 
هنگام استفاده از وسایل گرما زای سوختنی مطمئن شوید که از دودکش مناسب برای آن استفاده کنید  -5
.هرگز از وسایل گرمازای سوختنی بدون دودکش در اتاق در بسته یا بدون پنجره استفاده نکنید -6
.پرهیزیداز بکار گیری وسایل گرمازای گازوئیلی در داخل خانه ب -7
.همواره مراقب تهویه کافی جریان هوا در داخل خانه باشید  -2
.بازدید ساالنه وسایل گرمازای سوختنی قبل از فصل سرما توسط افراد حرفه ای ضروری است  -9
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 ( پایه دهم1راهنمای گام به گام شیمی )

  رد پای گازها در زندگی -2فصل 
 

 

 
 شیوۀ ربارۀد اینترنت در معتبر منابع به مراجعه با. کنندمی استفاده مونوکسید کربن گاز نشت اعالم برای دستگاهی از هاخانه برخی در امروزه -2

 .کنید ارائه كالس گزارشی به دستگاه این کار
 بندی کرد:توان به سه گروه اصلی طبقه( را با توجه به تکنولوژی به کار رفته در آنها، میCOحسگرهای گاز کربن مونوکسید )

 ج( حسگر الکتروشیمیایی             هادی اکسید فلزی   الف( حسگر بایومیمتیک              ب( حسگر نیمه
 حسگر بایومیمتیک:الف( 

گاز  برخورد عمود بر مسیر پرتویی از نور مادون قرمز قرار گرفته است. با COاین حسگر یک صفحه از الیاف مصنوعی و شفاف و حساس به گاز 
CO  شود.وی عبوری میشود و موجب کاهش مقدار پرت، این صفحه به تدریج تیره و کدر میصفحۀ حساسبه 
 ب( 

هادی پایه اکسید فلزی است، با استفاده از یک بر مقاومت الکتریکی یک قطعه نیمه COفناوری به کار رفته در این نوع حسگر بر پایه تأثیر گاز 
شود، در این حالت اکسیژن هوا موجب افزایش مقاومت الکتریکی می گرمC400ی نازک نیمه هادی تا حدود گرم کننده الکتریکی صفحه

 در هوا است. COدهد که مبنای سنجش غلظت گاز مقاومت الکتریکی آن را کاهش می COشود و حضور گاز نیمه هادی می
 حسگر الکتروشیمیایی:ج( 

انتقال  یجنس پالتین در طرفین یک محیط الکترولیت که وظیفهاز فناوری پیل سوختی ایده گرفته شده است. در این نوع حسگر دو الکترود از 
در مجاورت یکی از الکترودها با بخار آب موجود  COاند. الکترولیت معموالً از جنس سولفوریک اسید است. گاز ها را بر عهده دارد، قرار گرفتهیون

های مثبت با اکسیژن هوا های مثبت هیدروژن به داخل الکترولیت است. یونو ورود یونCO2 به  COدهد. نتیجه تبدیل در هوا واکنش می
 شود.واکنش داده و مجددًا تبدیل به بخار آب می

 حسگر الکتروشیمیایی به مراتب بیشتر از انواع دیگر حسگرها است. COدقت شناسایی غلظت گاز 
 

 
 05صفحه   خود را بیازمایید 

 چه شده جوشکاری فلز عمر طول و استحکام روش بر این شما نظر به. است جوشکاری هنگام اثربی محیط ایجاد آرگون کاربردهای از یکی
 .دهید توضیح داشت؟ خواهد تأثیری

تر می بیشموجب جلوگیری از ترکیب فلز مذاب با اکسیژن هوا در هنگام جوشکاری می شود و در نتیجه استحکام قسمت جوش خورده این گاز 
 عمر فلز جوشکاری شده بیشتر می شود. شود و طول

 
 04صفحه   با هم بیندیشیم 

 ووگگفت سازهدست دو این جرم دربارۀ. اند درست كرده زیر هایشكل به سازه دست دو پالستیكی، هایقطعه از استفاده با آموزدانش دو -1
 .بنویسید را آنها جرم برابری شرط و كنید

 
 های یکسانی هستند.تعداد ذّرات به کار رفته در هر دو دست سازه یکسان است، بنابراین دارای جرم نوع وچون 

 .كنید پر را خالی جای -2

حسگر نیمه هادی اکسید فلزی:
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( پایه دهم1راهنمای گام به گام شیمی )

 رد پای گازها در زندگی -2فصل 

 جرم نقره سولفید= جرم گوگرد -جرم نقره
g/ /247 8 215 8 جرم گوگرد=  32

.دهید توضیح واكنش این در را جرم پایستگی دهند، قانونمی نشان ترازوها كه جرمی به توجه با. زندمی زنگ مرطوب هوای در آهنی میخ -1

ایش افز مقداریبنابراین با جذب مقداری اکسیژن و رطوبت  است. اکسید شدهآهن به  با اکسیژن هوا و آب ترکیب شده و تبدیل میخ آهنی
 جرم پیدا کرده است.

.كنید وگوگفت كالس در زیر عبارت دربارۀ -2
 «است ثابت واكنش مخلوط در موجود مواد كل   جرم»

ن آیند یا از بیها به وجود نمیاتم ، واکنش دهنده ها به فرآورده ها تبدیل می شوند ولیهای شیمیاییطبق قانون پایستگی جرم، در واکنش
جرم کل مواد موجود در واکنش ثابت باقی خواهد ماند. در هر لحظه از واکنش، آیند. بنابراینروند بلکه از آرایشی به آرایش دیگر در مینمی

55 صفحه  خود را بیازمایید 
:كنید موازنه را زیر هایواكنش معادلۀ

C H OH O CO H O  2 5 2 2 )آ  2
C H OH O CO H O2 5 2 2 23 2 3

 ها دهندهواکنش ها فرآورده
: 4 3 7   H : 2 3      C : 1 2     C H O: , : , : ( )2 6 1 2 3 7

SO O SO 2 2 )ب 3
SO O SO2 2 32 2

 ها دهندهواکنش ها فرآورده
S O: , :2 6 S O: , : ( )1 2 2 2 6

C H N O CO H O N O   3 5 3 9 2 2 2 )پ  2

C H N O CO H O N O3 5 3 9 2 2 2 2
5 3 13 42 2 4

 ها دهندهواکنشها فرآورده

C H N O: , : , : , : /
5 3 11 3 2 5 2 3 6 2 5 2 92 2 4

C H N O: , : , : , :3 5 3 9

C H N O CO H O N O3 5 3 9 2 2 2 24 12 10 6
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6 
 ( پایه دهم1راهنمای گام به گام شیمی )

  رد پای گازها در زندگی -2فصل 
 

 

 
 56صفحه   خود را بیازمایید 

 .دهدمی نشان اسید یک از با محلولی یكسان شرایط در را آهن و روی آلومینیم، فلز سه واكنش چپ به راست از زیر، شكل -1

 
 چرا؟ است؟ پذیرتر واكنش فلز آ( كدام

 پذیری بیشتری دارد.، بنابراین واکنشدر مقایسه با دو فلز دیگر تولید کردده استفلز آلومینیم، زیرا میزان گاز بیشتری 
 چرا؟آهنی؟  تیغۀ یا یابدمی اكسایش زودتر آلومینیمی تیغۀ یكسان، شرایط در كنید بینیپیش ب(

 پذیری شیمیایی بیشتری دارد.ی آلومینیمی، زیرا واکنشتیغه
 وسایل چرا دهید توضیح اساس این بر. چسبدفلز می سطح به محکم که است پایدار و متراكم ساختاری با جامدی اكسید، آلومینیم -2

 اند؟مقاوم خوردگی برابر در آلومینیمی
ی پایدار آلومینیم اکسید مانع از رسیدن . سپس الیهمی چسبددهد و روی آن یک الیه از آلومینیم اکسید با اکسیژن واکنش می آلومینیم

 لز آلومینیم می شود.فمانع از خوردگی اکسیژن و رطوبت به نواحی زیرین خود شده و 
 این شورهاك از برخی در. باشند مقاوم و باید ضخیم زیاد، الكتریكی رسانایی داشتن بر قوی( افزون )فشار باال ولتاژ با برق انتقال هایسیم -1

 .است آلومینیم از هاآن روكش و فوالد از آنها درونی رشتۀ كه طوری کنند، بهمی درست آلومینیم و فوالد از را هاسیم

 
 سازند؟می آلومینیم از را هاسیم این روكش چرا آ(

 لکتریکی می شود.ا مانع از کاهش رساناییشود و خوردگی فوالد میفلز آلومینیم مانند یک پوشش عمل کرده و مانع از 
 سازند؟نمی فوالد از را هاسیم همۀ چرا برق، هایدكل میان زیاد فاصلۀ به توجه ب( با

 متر مکعب است.(گرم بر سانتی 7/2و  2/7 با برابر ترتیب به آلومینیم و آهن چگالی: )راهنمایی
 بیشتر است، در اینصورت سیم ها بسیار سنگین می شوند. آلومینیم چون چگالی آهن از

 
 56صفحه   با هم بیندیشیم 

 .است شده داده فلزی اکسیدهای برخی شیمیایی فرمول و نام زیر، جدول در
 فرمول نام فرمول نام

Fe ( اکسیدIIIآهن ) O2 Na سدیم اکسید 3 O2 
Cu ( اکسیدIمس ) O2 منیزیم اکسید MgO 
 FeO ( اکسیدIIآهن ) CuO ( اکسیدIIمس )
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7
( پایه دهم1راهنمای گام به گام شیمی )

 رد پای گازها در زندگی -2فصل 

:جدول هایداده بررسی با -1
 اند؟داده تشكیل اكسید نوع یک از بیش فلزها، آ( كدام

 مس و آهن
 .كنید مشخص مس و آهن اكسیدهای در را كاتیون نماد ب(
Feدر  O2  است.Fe2نماد کاتیون، FeO است و در  Fe3نماد کاتیون  3

Cuدر O2  نماد کاتیونCu  است و در CuO  ،نماد کاتیونCu2.است 
 دارد؟ وجود هاكاتیون این الكتریكی بار با تركیب، نام بین ایرابطه پ( چه

 بعد از نام فلز استفاده شده است.  کاتیون از عددهای رومی برای نشان دادن بار الکتریکی
.دهید دارد توضیح متفاوتی الكتریكی بارهای كاتیون، آنها در كه را، یونی هایتركیب گذاری نام شیوۀ ت(

 پرانتز نوشته می شود و سپس نام آنیون نوشته می شود.ابتداد نام کاتیون به همراه بار آن در داخل 
.کنید کامل را زیر جدول -2

نام ترکیب
آلومینیم 
فلوئورید

کلسیم اکسید
پتاسیم 
سولفید

( IIIآهن ) منیزیم برمید
یدید

( Iمس )
سولفید

AlF3  CaO K فرمول شیمیایی S2  MgBr 2 FeI3  Cu S2

Crكاتیون  صورت به اغلب خود هایتركیب در كروم عنصر اتم كه بدانیم هرگاه -1 2  یاCr 3اكسیدها شیمیایی نام و فرمول شود،می یافت 
 .بنویسید را آن كلریدهای و

Cr( کلرید IIIکروم ) Cl CrCl) 3
Cr   ( کلریدIIکروم ) 32 Cl CrCl) 2

21
Cr ( اکسید IIکروم ) O CrO) 2 Cr ( اکسید  IIIکروم )24 O CrO) 3 2

2 33

57صفحه  خود را بیازمایید 
.بنویسید را شده داده هایتركیب نام -1

Nب(  نیتروژن دی اکسید No2آ(  O2 دی نیتروژن تری اکسید3

 کربن دی سولفید CS2ت(  کربن مونوکسید COپ( 

گوگرد تری اکسید SO3ج(  گوگرد دی اکسید SO2ث( 

 کربن تتراکلریدCCl4ح(  فسفر تری کلرید PCl3چ( 

نیتروژن تری فلوئوریدNF3د(  تترابرمید سیلسیمSiBr4خ( 

57صفحه  با هم بیندیشیم 
 عدۀقا از تركیب هایاتم همۀ كه شوندمی چیده كنار آنها طوری هااتم ظرفیت الیۀ هایالكترون لوویس(، ای )ساختارنقطه - الكترون آرایش در

 هاس مولكوللووی ساختار رسم برای روشی زیر، موارد بررسی و اكسیددی كربن اینقطه -الكترون به آرایش توجه با اینک. كنند پیروی تاییهشت
 .بیابید

.. ..

.. ..
O C O 

مه با را سازنده هایاتم ظرفیت الیۀ هایتعداد الكترون كار، این برای. كنید حساب را سازنده هایاتم ظرفیت الیۀ هایالكترون کل شمار -1
.كنید جمع
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8 
 ( پایه دهم1راهنمای گام به گام شیمی )

  رد پای گازها در زندگی -2فصل 
 

 

( ) ( )1 4 2 6  های ظرفیت= کل الکترون 16
 :است زیر صورت به اندمتصل شده هم به پیوند سه یا دو یک، با اكسیژن و كربن هایاتم آنها، در که ممکن ساختارهای -2

O C O  O C O  O C O  O C O  

 ندی(ناپیو+ الكترون )پیوندی  هشت مجموع، در هر اتم پیرامون که طوری به دهید، نشان نقطه جفت با را هااتم روی ناپیوندی هایالكترون -1
 .باشد داشته وجود

O C O : O C O O C O: : O C O: :  

 :دهدمی نشان تركیب را درست لوویس آرایش دارد، را زیر هایویژگی آنكه اید،كرده رسم كه هاییآرایش میان از -2
 باشد آن سازندۀ هایاتم الیۀ ظرفیت هایالكترون مجموع با برابر مولكول، در ناپیوندی و پیوندی هایالكترون مجموع. 
 الكترون دو با تنها رو این از دهند،تشكیل می پیوند یک همواره هیدروژن هایباشند )اتم رسیده تاییهشت آرایش به هااتم همۀ 

 شوند(.می پایدار

 .است مقدم گانه سه پیوند بر دوگانه پیوند نمایش لوویس، ساختار رسم در: راهنمایی           

Oساختار  در نتیجه C O .درست است 

 .كنید رسم را زیر هایمولكول از یک هر لوویس ساختار اید،آموخته كه روشی با اكنون

SO2          Oآ(  S O :                                     ( ) ( )1 6 2 6   SO2 های ظرفیتمجموع الکترون  18

CO                   Cب(  O: :               ( ) ( )1 4 1 6  CO های ظرفیتمجموع الکترون    10

     PCl3پ( 
Cl

Cl P Cl
|
: :

: :                 ( ) ( )1 5 3 7  PCl3 های ظرفیتمجموع الکترون 26

HCN                          Hت(   C N : ( ) ( ) ( )1 1 1 4 1 5  HCN های ظرفیتمجموع الکترون 10

CHث(  O2     

O

H C H

: :
||

                              ( ) ( ) ( )1 4 2 1 1 6 CH های ظرفیتمجموع الکترون12 O2 
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 شیمی دهم  )آب، آهنگ زندگی( پاسخ سؤال های فصل سوم نوع فعالیت 

خود را بیازمایید

 93ص 

یونهای سدیم ومنیزیم وکلسیم..... و کربناتها ، نیترات ها، لریدها ، برمیدهاکمانندانواع نمک ها  آ(-1

کربن دی اکسید،  نیتروژن،و  گازهای اکسیژن و....  و 

 شیمیایین می گذرند موادبستر و مسیری که آب ها ازآ: آب دریا موجود در امالحو ها ب( منشأ نمک

 )فرسایش زمین(  را در خود حل می کنندمختلف 

گاز 
22 ,OCO  ،2N  از هواکره و همچنین اکسیژن از طریق فتوسنتز گیاهان دریایی هم تولید

می شود. 

کربن و... نشانهچرخه نیتروژن و ی آب، چرخه ی مواد مانند چرخه گوناگون  وجود چرخه های -2

() هواکره ، آب کره ، زیست کره پویایی است و مواد گوناگون میان بخش های مختلف کره زمین 

 جا به جا می شوند. 

2و  1آ( گروه های -3

Clب( یون کلر 

 )یون سدیم( Naپ( 

NaClCaClMgClNaBrت(  ,,,..., 22

دشورنآب ها ند و بیشترآب های سطح زمین شیرین هستیارکمی ازبا توجه به شکل مقدار بس -4

.یکسان نیست ها توزیع آب ( بنابراین  %2/97اقیانوس ها)  

کاوش کنید

96ص 

:1آزمایش 

.آ( سدیم کلرید در آب حل می شود

.یترات در آب حل می شودب( نقره ن

پ( ماده نامحلول )رسوب( سفید رنگ تشکیل می شود. 

است. ) یون نقره(محلول نقره نیترات استفاده از های شناسایی یون کلرید، * نتیجه: یکی از راه

)()()()(ت(  33 aqNaNOsAgClaqAgNOaqNaCl 

 :2آزمایش 

این دو محلول ماده کردن آ( سدیم فسفات و کلسیم کلرید هر دو در آب حل می شوند. با مخلوط 

 نامحلولی تشکیل می شود. 

کلسیم ، استفاده از آنیون فسفات است. های شناسایی یون * نتیجه: یکی از راه

سدیم فسفات + کلسیم کلرید →ب( سدیم کلرید + کلسیم فسفات 

)(6)()()(2)(3 243432 aqNaClsPOCaaqPONaaqCaCl 

فیدرسوب س 

:3آزمایش 

ید به آن می افزاییم و لوله آزمایش ریک سوم لوله ی آزمایش را آب مقطر ریخته و مقداری باریم کل

 را تکان می دهیم تا حل شود. 

 و مشاهده می کنیم که حلرا به آب اضافه کرده در لوله ی دیگری مقداری سدیم سولفات ریخته 

تشکیل باریم سولفات  می کنیم رسوب سفید رنگ  می شود. سپس این دو محلول را با هم مخلوط

 می شود. 

)(2)()()( 4422 aqNaClsBaSOaqSONaaqBaCl 

رسوب سفید 
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 :4آزمایش 

 با نقره نیترات ←شناسایی یون کلرید 

 فسفاتبا سدیم  ←شناسایی یون کلسیم 

 

 خود را بیازمایید

 100ص 

ل هر واحد آمونیم سولفات آ( از انحال-2
424 )( SONH  یون تولید می شود.  3با توجه به فرمول آن

 )دو کاتیون و یک آنیون(

و باید پاسخ  نمی دانندی تفکیک یونی را معادلهدراین مرحله آموزان دانشطبق نظر مولفان   توجه:

 شود.  داده 99و  98سؤال را با توجه به فرمول نویسی و طرح صفحه 

 

 
 با هم بیندیشیم

 103ص 

 است. گرم 8حل شونده  و جرم  گرم 50 برابرآ( جرم محلول -1

g42850جرم حالل   

gKCl        ب(
g

g
16

50

8
 محلولg100 

OH2 8416100گرم  

 گرم حل شونده وجود دارد.  16گرم محلول  100ر پ( د

 
  گرم آب وجود دارد. 1/99گرم سدیم کلرید و  9/0گرم محلول دهان شویه  100ث( در 

 

 خود را بیازمایید

 104ص 

1- 

 نام یون

 مقدار یون

)میلی گرم در یک کیلوگرم آب 

 دریا(

 غلظت یون

 ppm درصد جرمی

 یون کلرید

 ون سدیمی

 یون سولفات

 یون منیزیم

 یون کلسیم

 یون پتاسیم

19000 

10500 

2655 

1350 

400 

380 

1-10×19 
2-10×105 

4-10×2655 
3-10×135 

2-10×4 
3-10×83 

19000 

10500 

2655 

1350 

400 

380 

 
 

3- %2/7100
1500

108
                          % 82/11100

330

39
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بیندیشیم باهم 

 106ص 

میلی لیتر( 50آ( حجم محلول ) -1

ب( تعداد ذرات حل شونده

2/0پ( 
05/0

001/010


110
050

00105 


Lmol./
/

/

.1Lmolیک لیتر محلول را نشان می دهد و واحد آن ت( نسب شمارمول های حل شونده در

کمتری دارد.ی چون غلظت آن کمتر است یا حل شونده  -رمول بر لیت 1/0ث( محلول 

یابد.می افزایشثابت غلظت محلول در حجمیک محلولبه شوندهحلمقداری آ( با افزون-2

می یابد.  کاهشبه محلولی با غلظت معین، غلظت محلول  حاللب( با افزون مقداری 

107Lmldlحاشیه ص  1/01001 

mol
g

mol

mg

g
mgOHCmol 000527/0

180

1

1000

1
956126 

1.00527/0
1/0

000527/0  Lmolولی گلوگزمغلظت

خود را بیازمایید

 109ص 
32با توجه به جدول انحالل پذیریآ( -1 184

100

92
200 gNaNO

g

g
OgH 

384184200جرم محلول   

گرم رسوب خواهیم  6گرم آب، همراه با  200گرم نمک در  184ب( یک محلول سیر شده شامل 

g6184190   اشت. د  

باشدنمک شرط عدم تشکیل رسوب این است که مقدار آن باید کمتر از انحالل پذیری  – آ( کمتر-2

 )سیر نشده(

ادرار باال باشد. داردرسنگ کلیه زمانی تشکیل می شود که غلظت نمک های کلسیم -بیشترب( 

اعث رسوب و ایجاد سنگ می شود. )بیشتر از میزان انحالل پذیری نمک( در نتیجه ب

سدیم کلرید –سدیم نیترات  –مواد محلول: شکر  -3

 مواد کم محلول: کلسیم سولفات

مواد نامحلول: کلسیم فسفات، نقره کلرید، باریم سولفات

 با هم بیندیشیم

 110ص 

گرم 23 ←درجه  85در دمای آ( انحالل پذیری لیتیم سولفات -1

در دمای حدوداً گرم  28 انحالل پذیری برابر با
c40 .می باشد 

 سیر نشده ← Cنقطه   فراسیر شده ← Bب( نقطه 

انحالل ، درجه  70تا  20پ( منحنی انحالل پذیری لیتیم سولفات نزولی است پس با افزایش دما از 

g82533آن کم می شود و مقداری از نمک رسوب می کند. پذیری   

چون با افزایش دما، انحالل پذیری آن تغییر چندانی نکرده است و منحنی آن تقریباً  - NaClت( 

یک خط راست است. 

در نمک ها را عرض از مبدأ می گویند و میزان انحالل پذیری  yل برخورد نمودار با محور محث( 

 دمای صفر درجه را نشان می دهد. 
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 یپیوند با ریاض

 111ص 

 ی انحالل پذیری باید شیب نمودار و عرض از مبدأ را محاسبه کرد.بدست آوردن معادلهآ( برای -1

808        شیب نمودار                است. 72 برابرعرض از مبدأ 
1
10

/ x
x

g
  




8/072
10

8

010

7280

12

12 








 S

SS
 : روش دوم  شیب نمودار 

gS             ب(  128)70(8/072  

2- 306
1

20
/ x

x

g
30      یا    

20
6

020
2732

/



 شیب نمودار 

            است 27برابر عرض از مبدأ 

2730  /S  
با افزایش دما انحالل پذیری سدیم نیترات و پتاسیم کلرید افزایش می یابد ولی تأثیر دما بر  -3

 ت بیشتر است. انحالل پذیری سدیم نیترا

 پذیری افزایش دما بر انحاللبدأ آن بیشتر است در نتیجه تأثیرب( زیرا شیب نمودار و عرض از م

 یابد. می

 با هم بیندیشیم

 113ص

 چون در میدان الکتریکی جهت گیری کرده است.  -   HClآ( -1

چون قطبی است و هر چه نقطه جوش باالتر باشد نیروی جاذبه بین مولکولی قوی تر  -   HClب( 

 است.

، نقطه جوش باال تری قطبیبا مولکول های  ، ترکیب مشابهپ( در ترکیب های مولکولی با جرم مولی 

 دارد.

 .می باشد قطبی وناجور هسته است  یچون یک مولکول دو اتم  - COآ(  -2

یک  COمایع می شود و مولکولی قوی تر باشد گازآسان تری جاذبه بین چه نیروهاهر - COب( 

 مولکول قطبی است.

 خودرا بیازمایید.

 113ص

 و جهت گیری نمی کنند. دو اتمی جور هسته و ناقطبی هستندچون مولکول  -آ(خیر

222    جرم مولی آن بیشتر است.چون  -2Iب(  ClBrI  

 افزایش، دمای جوش افزایش جرم مولی ی با مولکول های ناقطبی، باپ( در ترکیب های مولکول

 می یابد. 

با هم بیندیشیم 

 115ص

153در گروه   17HFدر گروه  -1 NH 

 )طبق متن کتاب(. آب دارند چون رفتار مشابه مولکول

به  H ی است که در مولکول آنها، اتمدموانیروی بین مولکولی در  قوی ترینب( پیوند هیدروژنی، 

 با پیوند اشتراکی متصل است. O، N، F هایکی از اتم

 

چون اتانول است. استون درجه مربوط به  56ونقطه جوش  اتانولدرجه مربوط به  78نقطه جوش  -2

 هیدروژنی است ولی استون پیوند هیدروژنی نمی دهد ونیروی بین مولکولی قادر به تشکیل پیوند
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خودرابیازمایید 

117ص

ان اتم های اکسیژن که در به گونه ایداده شش ضلعی را ها تشکیل ساختار یخ، مولکولآ( در ساختار

را بوجود می آورند  در رأس حلقه های شش ضلعی قرار دارند و شبکه ی سه بعدی مانند شانه عسل

و به همین دلیل حجم آب هنگام یخ زدن  ددارختاری بازای خالی وجود دارد و ساهکه در آن فضا

 افزایش می یابد و چگالی یخ کم می شود که این امر باعث شناور شدن تکه های یخ روی آب 

 می شود.

باعث تخریب دیواره ی یاخته ها حجم حجم دارد و این افزایش  افزایش ب( چون آب هنگام یخ زدن

 می شود.   

هم بیندیشیم  با

 120ص

، آب و استون هر دو قطبی اند پس استون در آب حلهای جدول  آ( با توجه به گشتاور دو قطبی -1

 می شود.

به همین دلیل ید درهگزان حل می ) گشتاوردوقطبی صفراست(  قطبی اندنا هر دو هگزان ب( ید و 

 شود.

 مخلوط آنها ناهمگن است .  پ( هگزان نا قطبی و آب قطبی است و

تباشند تا انحالل صورشبیه یکدیگر حل شونده باید ونیرو های بین مولکولی حالل یعنی  –بله  -2

و حل شونده ناقطبی قطبی قطبی و یونی در حالل ی این حل شونده بگیرد و محلول بدست آید. بنابر

 در حالل ناقطبی حل می شود.

اردط تشکیل پیوند هیدروژنی وجود دشرای شکل در هر سه – آ( پیوند هیدروژنی -3

   آب >اتانول  –آب  >اتانول   ب( 

: مطابق نظر مولفین محترم ، دانش آموزان نقطه جوش آب والکل را می دانند.پس نیروی جاذبه توجه 

 سپس مخلوط آب والکل و بعد هم نیروی جاذبه الکل ازهمه ضعیف تراست.، آب از همه بیشتراست 

ر و ماهیت مولکول آن ر تغییر نشده  و ساختاپ( چون مولکول اتانول به هنگام حل شدن در آب دچا

 .حفظ می شود

خود را بیازمایید 

 121ص

1-

)()()( aqSaqNasSNa   2
2 )آ 2

)(3)()()( 3

3

33 aqNOaqAlsNOAl
  ب(

)(2)()( 2

2 aqClaqBasBaCl   پ(

4SOMgدر میانگین قدرت پیوندیونیآ( -2 دو قطبی در محلول -جاذبه یون

   و پیوند هیدروژنی در آب

درمحلولدو قطبی-یونجاذبهنیروی   و پیوند 4SOBaدر یونی پیوند ( میانگینب

 هیدروژنی در آب 
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کنیدکاوش 

  123ص 

گاز کربن دی اکسید-1

) قرص جوشان شامل سیتریک اسید وجوش شیرین و.... است دراثر واکنش باآب ، سدیم سیترات و 

گاز کربن دی اکسید می دهد(

بله -2

شتر وبا آب سرد گاز کمتری آزادیحجم گازآزادشده درواکنش قرص جوشان با آب گرم ب -3

می شود.

ه بنابراین مقدارگازکمتری آزاد می شود.درآب سرد گاز بیشتری حل شد -4

با افزایش دمای آب ، انحالل پذیری گازها کاهش می یابد. -5

چون میزان گاز اکسیژن حل شده کمتر می شود وماهی ها برای رفع کمبود اکسیژن به سطح آب-6

ژن جذب می شود.می آیند و با جذب آب درآبشش، اکسی

در یک ظرف مقداری نمک به وبا مقدارآب یکسان تکرار می کنیم فقط در دمای ثابت  آزمایش را ●

 .............. انحالل نمک برانحالل سایر مواد درآب تاثیر می گذارد.. افزاییمآب اضافه می 

) چون برهم کنش  خارج می شودآن از آب و مقداری از  می شودنمک جایگزین اکسیژن حل شده 

 و این باعث خروج گازازآب می شود. نمک با آب قوی تر ازبرهم کنش گاز باآب است

با هم بیندیشیم 

 123ص

بر انحالل پذیری گاز براساس قانون هنری بیان می شود( فشار)تأثیر اثر فشار -1

 خطی است( )نمودار یابد.افزایش میگاز پذیری ،میزان انحالل  افزایش فشارب( در دمای ثابت، با 

و تأثیر فشار بر  بیشتری دارددار آن بیشتر باشد انحالل پذیری هر گازی که شیب نمو -NOپ( گاز 

 انحالل نیز بیشتر است.

کاهش می یابد.گازانحالل پذیری ، با افزایش دما در فشار ثابت  - آ( اثر دما -2

 درجه25ب( دمای 

افزایش می یابد.با کاهش دما انحالل پذیری پ( 

) گشتاور دوقطبی آن مخالف صفر است(چون قطبی است. - NOآ( -3

بین مولکولی جاذبه ی روی یآن ن بودن جرم بیشتر ناقطبی است به دلیل 2OCب( با وجود  این که 

 هم می دهد. واکنش شیمیاییضمن انحالل ، با آب  2OCقوی تر است و هم چنین گاز 
  322 HCOHOHCO

هم بیندشیم  با

 125ص

در آب بصورت یونی حل می شود. و زان روشنایی المپ درآن بیشتر استچون می -KOHآ( محلول 

مولکولی حل می شود و مقدار یون ها در محلول آن کم  -چون در آب بصورت یونی -HFب( محلول 

مولکولی حل می شود( است )بطور عمده،

OHHC پ( محلول  صورت مولکولی در آب حل وبه  .چون: المپ در محلول آن خاموش است 52

می شود و محلول آن یون ندارد.

OHHCHFKOH 52: ترتیب رسانایی
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غیرالکترولیت است. OH5H2Cالکترولیت ضعیف و  HFالکترولیت قوی و   KOHت( 

با هم بیندیشیم 

 129ص

اوا)رقیق( به سمت چپت راست غشای نیمه ترمآ( با گذشت زمان مولکول های آب از س-1

 و محلول رقیق تر می شود. یافته)محیط غلیظ( انتقال می یابند و ارتفاع آب در بخش غلیظ افزایش 

و عبورکرده وحجم آب دریا بیشترتراوا غشای نیمه ازبا گذشت زمان مولکول های آب  -ب( خیر

آب دریا، شیرین نمی شود. لیغلظت آن کاهش می یابد و

 . یعنیمولکول های آب از غشا عبور کرده و آب شور، شیرین می شودپ( با اعمال فشار، 

مولکول های آب از محیط غلیظ به محیط رقیق جابه جا می شوند.

 گویند معکوس میاسمز )فشار( لیظ به رقیق با اعمال نیرومحلول غدادن آب ازت( به عبور

رد محلول رقیق می شود، آب از محلول غلیظ وااسمز خالف روشبا استفاده از این روش، بر 

ی و با اعمال فشار انجام می گیرد(دخوبه  خودغیر ،اسمزمعکوس بر خالف  اسمز )

معکوس، مولکول های آب از  مزظه شده و طی فرایند اسحفث( آب شور با فشار و توسط پمپ وارد م

 خارج می شود.از پایین شای نیمه تراوا  عبور کرده و به صورت آب شیرین غ

 انتقال مولکول آب
حجم و ارتقاع

محلول رقیق

ارتقاع محلول 

غلیظ

خودبه خودی افزایشکاهش از محیط رقیق به غلیظ اسمز

اسمز 

معکوس
د به خودیغیر خو کاهشافزایش از محیط غلیظ به رقیق

خود را بیازمایید 
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ولی میکروب هانا فلزها، آالینده ها، حشره کش ها و فلزات سمی جدا می شوند  ،تقطیرآ( با روش -1

تبخیر  ازآب استآن ها کمترجوش ترکیبات آلی فرار باقی می مانند. ترکیبات آلی فرار چون نقطه و 

مجددا سرد شده ودرآب وجود خواهند داشت  می شوند و بعد

ان  صورت می گیرد(ععمل تبخیر و میو )در فرایند تقطیر، د

 ب( همه ی آالینده به جز میکروب ها، حذف می شوند.

 پ( همه ی آالینده ها به جز میکروب ها از آب جدا می شوند.

 معکوس و صافی کربن زت(اسم

این تنها  راه از بین روش دیگری از بین نمی روند بنابرث( میکروب  های موجود در آب آشامیدنی با 

 زنی است.ها کلرآنبردن 

آ( تقطیر-2

رخورد با سقف پالستیکی متراکم می شود اثر بو در شدهتبخیر بش نور خورشید ،تاب( آب دریا دراثر

است و به عنوان آب آشامیدنی  یآب جمع آوری شده بدون ناخالصصورت می گیرد. عانیموعمل 

www.sa قابل استفاده می باشد.
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