
 

 

 تِ ًام خذا

 3ًمشِ هفَْهی فصل

 الفثای هَاد ّا اتن

 ع  ل  ٍ  ماز حرٍف :  علَم                 اًذ شذُ ساختِکلوات از حرٍف 

 اکسیصىٍ یک اتن  ّیذرٍشىاتن  2:  ّای اتناز  آب              اًذ شذُ ساختِ ّا اتنهَاد از 

هَاد  ی سازًذُ ی ررُ تریي اصلی ّا اتن. یعٌی شَد هیریس هَاد اتن گفتِ  ّای ررُتِ  تٌاترایي :

 در جْاى ّستٌذ.

 .ٍجَد دارد جْاى درًَع اتن  90طثیعی حذٍد  طَر تِ*

 ًَع ررات هَاد تر اساض تٌذی تمسین

 یکساًی ساختِ شذُ تاشذ. ّای اتن: عٌصر شکل خالصی از هادُ است کِ از عٌصر-1

 ٍ ... طالٍ  آّيٍ  آلَهیٌیَمهاًٌذ عٌصر فلسی  الف:

 ّستٌذ.رساًای گرها ٍ ترق ٍ   ّستٌذ خَار چکش،  سطح تراق دارًذ: ٍیصگی فلسّا 

 ٍ اکسیصى ٍ... کلرهاًٌذ کرتي ٍ  عٌصر ًافلسی)غیرفلسی( ب:

عایك یا ًارساًای گرها ٍ ترق ٍ  ًیستٌذ خَار چکش ٍ سطح تراق ًذارًذ :ٍیصگی ًافلسّا

 ّستٌذ.

ساختِ شذُ تاشذ.هاًٌذ کرتي  ًَع اتن هتفاٍتدٍ یا چٌذ کِ از  ای هادُ: ترکیة-2

 ( ٍ .... ّیذرٍشىکرتي ٍ  ّای اتنکرتي ٍ اکسیصى ( ٍ گاز هتاى )از  ّای اتن)از اکسیذ دی

. هاًٌذ هَلکَل کلر کِ از دٍ اتن کلر ٍ شَد هیاز پیًَذ دٍ یا چٌذ اتن تشکیل هَلکَل *

 .اًذ شذُ ساختِاتن ّیذرٍشى ٍ یک اتن اکسیصى  2هَلکَل آب کِ از 

 **** ساختِ شذُ است. ًَترٍىٍ  پرٍتَىٍ  الکترٍى ی ررُ****اتن از سِ 



 

 

  **هختلف هَاد ّای حالتخصَصیات **

 : شکل ٍ حجن هعیي دارًذ.جاهذ-1

ٍ شکل ظرفی کِ در آى لرار دارًذ  شکل ثاتت ٍ هعیٌی ًذارًذ ٍ حجن هعیي دارًذ:  هایع-2

 .گیرًذ هیرا 

 فشار ٍ:حجن ٍ شکل هعیٌی ًذارًذ. فاصلِ ررات گازّا زیاد است ٍ تا اعوال ًیرٍ  گاز-3

 .شًَذ هیرا تِ ّن ًسدیک کرد ٍ تِ ّویي دلیل فشردُ  ّا آى تَاى هی

 تر حجن هَاد گرهااثر 

کِ  طَری تِ.کٌذ هی تغییرحجن هَاد گازی ٍ جاهذ ٍ هایع در تراتر افسایش ٍ کاّش گرها 

( اًمثاض( ٍ کاّش گرها تاعث کاّش حجن )اًثساطافسایش گرها تاعث افسایش حجن )

 .شَد هی

 اًثساط ٍ اًمثاض هَاد هختلف را تا ّن همایسِ کٌیذ.: سؤال

ًثساط ٍ اًمثاض ٍ هَاد هایع تیشتر از هَاد جاهذ ا: هَاد گازی تیشتر از هَاد هایع جَاب

 .یاتٌذ هی

 حالت هَاد اثر گرها تر

 

 جاهذ            رٍب هایع            تثخیرگاز       

   اًجواد    هیعاى                                                                         

 موفق باشید: ارجمندنیا


