
2نمونه سواالت فصل  

کیلومتری311متری اززمین ادامه دارد.              اتمسفرتاتافاصله....کیلو-23  

چه چیزی اتمسفرراپیرامون زمین نگه میدارد؟جاذبه زمین-21  

آب وهوای زمین نتیجه ی چیست؟-21  

.است خورشید و آب هواکره، زمین، میان کنش برهم نتیجۀ هوا و آب  

 خیلی مهم:تغییرات آب وهوای زمین درالیه تروپوسفررخ می دهد.

کاربردهای نیتروژن رانام ببرید؟-28  

نگهداری نمونه های بیولوژیکی-4انجمادموادغذایی      -5بسته بندی موادغذایی     -2پرکردن تایرخودروها   -1  

تقطیرجز به جز هوای مایع راتوضیح دهید.-27  

هلیم  .......... گازنجیب است.                                   سبک ترین-51  

هلیم چگونه تولیدمی شود؟-51  

 درواکنش های هسته ای درژرفای زمین تولید میشود.

اکسیژن درچه جاهایی یافت می شود؟-52  

 درهواکره،سنگ کره،ساختارمولکول های آب ودرپروتئین هاوکربوهیدراتهاوچربی هایافت می شود.

چندنمونه ازواکنش شیمیایی اکسیژن رانام ببرید؟-55  

 فسادموادغذایی   پوسیدن چوب   زنگ زدن آهن فرسایش سنگ   سوختن سوخت ها

؟واکنش سوختن چربی هارابنویسید-54  
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 کربن دی اکسید+آب+انرژی چربی ها یاقندها+اکسیژن

؟رابنویسیدزغال سنگ واکنش سوختن -53  

دی اکسید+کربن مونواکسید+بخارآب+نوروگرما نکرب زغال سنگ+اکسیژن  

سوختن کامل وسوختن ناقص راتوضیح دهید؟-51  

دراثرسوختن بخارآب وکربن دی وقتی برای سوختن یک ماده اکسیژن موردنیازمهیا باشد سوختن کامل صورت میگیردو
سوختن به صورت ناقص شکل میگیردوکربن مونواکسیدودیگرفراورده هاتولیدمی ن کافی نباشدواگراکسیژاکسیدتولیدمیشود.

 شود.

توضیح دهیدچگونه باعث مرگ میشود؟ویژگی های کربن مونواکسیدرابنویسید و-58

 گاز این با خون هموگلوبین تركیبی میل که آنجا از است.هوا از كمتر گاز این چگالی .است سّمی بسیار و بو بی رنگ، بی گازی
.این گازبه هموگلوبین می چسبد ودستگاه عصبی رافلج می کندوباعث مسمومیت اکسیژن استبرابر211 از بیش و زیاد بسیار

 ودرنتیجه مرگ فردمی شود.

ی درچیست؟وشتارتفاوت بین معادله نمادی ون-57

معادله نمادی افزون برواکنش دهنده هاوفراورده هااطالعاتی درباره شرایط واکنش وحالت فیزیکی موادبه مانیزمی دهد.

 ازمهمترین ویژگی های واکنش های شیمیایی رابنویسید؟یکی -41

همگی آنهاازقانون پایستگی جرم پیروی می کنند.

که سوال به صورت جاخالی ممکن است بیاید.نکته -41

 خوردگی چیست؟-42

 به تردشدن خردشدن وفروریختن فلزهابراثراکسایش خوردگی گفته می شود.

 اکسایش چیست؟-45

به واگنش آرام موادبااکسیژن که باتولیدانرژی همراه است اکسایش می گویند.

نمونه هایی ازاکسیدهای نافلزی هستند. ترکیب هایی مانندکته:ن-44

کاربردهای کلسیم اکسیدرانام ببرید؟-43



ستفاده ازآن درکشاورزی برای افزایش بهره وری درخاکا

اضافه کردن به آب دریاچه هابرای کنترل میزان اسیدی بودن آب دریاچه.

مرجان هاچه نوع جانورانی هستند؟-41

کیسه تنان هستندکه دارای اسکلت آهکی می باشند.زاگروهی 

ران اسیدی رانام ببرید؟آثارجبران ناپذیربا-41

پوست دستگاه تنفس     وچشم ها    جنگل ها     باغ های میوه      زندگی آبزیان

 چیست؟سبز شیمی -48

 آنها كمك به كه هستند هایی فراورده و فرایندها جستجوی در ها شیمیدان آن در كه است شیمی از ای شاخه سبز شیمی 
.کرد محافظت طبیعت از زمان هم و داد افزایش طبیعی منابع از گیری بهره با را زندگی كیفیت بتوان

چیست؟سبز سوخت --47

 از و دارد نیز اكسیژن هیدروژن، و كربن بر افزون خود ساختار در كه است سوختی ،سبز سوخت 
.آید می دست به روغنی های دانه و نیشكر سویا، گیاه برگ و شاخ مانند گیاهی پسماندهای

نکته:-31

توسعه پایدارچیست وسبب چه چیزی می گردد؟-31

 اوزون چیست؟-32

گازی بامولکول های سه تمی درالیه های باالیی هواکره که مانندپوششی زمین رااحاطه کرده است.
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اوزون تروپوسفری چیست؟-35

 گاز به مقدار،دماوفشارآن بستکی دارد.حجم یک نمونه نکته: 

 می گویندstpبه چه شرایطی،شرایط استانداردی

 می گویند.STPبه شرایط فشاره یک اتمسفرودمای صفردرجه سیلیسیوس شرایط 

 ضرایب استوکیومتری چیست؟-34

یند.وبه ان بخش ازدانش شیمی که به ارتباط کمی بین موادشرکت کننده درواکنش می پردازداستوکیومتری واکنش می گ

 نکته:
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