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وند، همان کسی است هک باداه را می فرستد ات ارباه را هب حرکت ردآورد سپس آن اه را رد پهنة آسمان آن  خدا
 گوهن هک بخواهدمی گستراند و ....

 :کتاب درسی را مطالعه کرده، به پرسش های زیر پاسخ دهید 45تا  54صفحه های 

 جمالت نادرست را مشخص کنید.« شكل درست»و یا « دلیل نادرستی»درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید و  .1

 در هوا کره با افزایش ارتفاع، دما به طور نامنظم تغییر می کند. .أ

 قرار دارد.بیش ترین جرم هوا کره در الیه تروپوسفر  .ب

 کلوین است 044درجه سلسیوس،  54  .ج

 در بخش پایینی هوا کره، دمای هوا با افزایش ارتفاع کاهش می یابد. .د

 چون فشار هوا در همه جهت ها بر بدن ما یكسان وارد می شود، ما فشار هوا را در شرایط طبیعی احساس نمی کنیم. .ه

 از صافی هایی عبور میدهند تا بخار آب موجود در آن حذف شود. در فرآیند تقطیر جزء به جزء هوای مایع، نخست هوا را .و

ث( فشار گاز اکسیژن موجود در هوا، با افزایش برای تولید هلیم در مقیاس صنعتی، منابع زمینی آن نسبت به هواکره مناسب تر است .ز

 ارتفاع افزایش می یابد.

 د.جاذبه ی زمین باعث توزیع یكنواخت هوا در سرتاسر هواکره می شو .ح

 وجود هوا در هواکره را می توان با استفاده از حس المسه درک کرد. .ط
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 متری از سطح زمین گسترده شده است. 444اتمسفر از ملكولهای گازی تشكیل شده است و تا ارتفاع  .ی

 تغییرات دما و فشار هوا در هواکره منجر به الیه ای شدن هواکره شده است. .ک

 از سطح زمین یكسان است.  ترکیب اجزای هواکره دریک ارتفاع معین .ل

 .آب و هوا نتیجه ی برهم کنش میان زمین، هواکره، آب و خورشید است .م

 هوای مایع دارای نیتروژن و آرگون است . .ن

 در ارتفاعات باالی هواکره مولكول ها و یا اتم ها الكترون از دست داده و به یون مثبت تبدیل می شوند . .س

 جمالت زیر را کامل کنید: .5

 ............... پیرامون زمین، اتمسفر یا همان .......... که اغلب ......... نامیده می شود.الیه ی  .أ

 ارتفاع تقریبی الیه ی تروپوسفر ............ کیلومتر می باشد. .ب

 میانگین دما در سطح زمین حدود .......... درجه ی سلسیوس می باشد. .ج

 یا همان .......... که اغلب ......... نامیده می شود.الیه ی ............... پیرامون زمین، اتمسفر  .د

 ارتفاع تقریبی الیه ی تروپوسفر ............ کیلومتر می باشد. .ه

 در بین گازهای تشكیل دهنده ی تروپوسفر ، بیشترین درصد مربوط به ............... و کمترین مربوط به .......... است .  .و

............... تعیین می شود. در این الیه با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر دما در حدود ............. تغییر آب و هوای زمین در الیه ی  .ز

 افت می کند و در انتهای الیه به حدود .......... درجه سلسیوس و یا ................. کلوین می رسد.

 ............. است آب و هوا نتیجه ی بر هم کنش میان زمین، ............، آب و .ح

 گاز ............................................  در میان اجزای هواکره در رتبه سوم قرار دارد. .ط

، مخلوط بسیار سردی از چند مایع پدید می آید که به آن،  ° C −𝟐𝟎𝟎با سرد کردن مخلوط گازهای هواکره تا دمای .ي

 د................................ می گوین

 اگر سوختن هیدروکربن ناقص باشد، با تولید گاز سمی .......................................همراه است. .ك

 ........................ به عنوان سبک ترین گاز نجیب، بی رنگ، بی بو و بی مزه است. .ل

 زواکنش هسته ای در ژرفای زمین تولید می شود.ا ....................... .م

 . افزایش ارتفاع از سطح زمین تعداد ذرات در واحد حجم ......... می یابدبا  .ن

 بخشی از هواکره که بیشترین جرم آن را دارد ، .............. نام دارد .  .س

 درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را ............... تشكیل می دهد .  7حدود  .ع

 ی شوندصورت جامد از آن جدا م درجه سلسیوس به -04و  4با سرد کردن هوا تا دمای  ................ و گاز ............. به ترتیب  .ف

 برای هر یكاز گازهای زیر دو کاربرد بنویسید. .0

 هلیم .أ

 اکسیژن .ب

 نیتروژن .ج

 آرگون .د

 با توجه به نمودار ها به سواالت پاسخ دهید: .5
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 ؟ا( کدام نمودار تغییرات دما را برحسب ارتفاع از سطح زمین نشان میدهد؟ چرا  

 از سطح زمین باشد؟ توضیح دهید. ، می تواند بیانگر تغییرات فشار بر حسب ارتفاع0ب( آیا نمودار  

 با توجه به جدول پاسخ دهید: .4

است، کدام گاز به حالت مایع در این دما وجود  ° C −𝟐𝟎𝟎با توجه به آنكه دمای هوای مایع  .أ

 ندارد؟

 در تقطیر جزء به جزء هوای مایع، کدام گاز زودتر جداسازی میشود؟  .ب

ت( دو گازی که بخش عمده هواکره را  نقطه جوش آرگون معادل چند درجه کلوین است؟ .ج

  تشكیل میدهند، کدامند؟

متری ، دما چند درصد کاهش می یابد؟ در  14444است. با صعود این بالون تا ارتفاع  K 590دمای یک بالون تحقیقاتی در منطقه ای از زمین  .6

 افت می کند.  𝟔𝟎𝑪دما در حدود  Km   1صورتی که بدانیم در الیه ی تروپوسفر با افزایش ارتفاع به ازای هر 

 

 کنید.دهد. جاهای خالی را کامل شكل زیر مراحل تبدیل هوا به هوای مایع را نشان می .7

 

 

 جدول زیررا کامل کنید و رمز آن را بیابید . .0

 ) توجه : جدول فقط دارای ردیف افقی است. خانه های دارای ستاره رمز جدول را تشكیل می دهند(

 (تغییرات آب وهوایی دراین الیه صورت می گیرد.1

 ( وسیله ی مورد استفاده ی جابربن حیان در عمل تقطیر5

 تغییرات آن نشانه ی  --( ترکیب شدن سریع یک ماده با اکسیژن 0

 نقطه جوش گاز

 -196 نیتروژن

 -100 اکسیژن

 -106 آرگون

 -169 هلیم
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 الیه ای بودن هواکره است.

 با افزایش  -ه ای در ژرفای زمین تولید می شودازواکنش هست  .9

 ....... می یابدح زمین تعداد ذرات در واحد حجم .ارتفاع از سط

 ( برای پر کردن تایر خودرو ها به کار می رود.6                                       ( درتولید وساخت المپ رشته ای کاربرد دارد.4

 ( مولكول دو اتمی و واکنش پذیر7

 با توجه به شكل های داده شده به سواالت پاسخ دهید: .14

 آ( در کدام ظرف فشار گاز بیشتراست؟ چرا؟

 ظرف هادرکدام نقطه  ب(اگردر ظرف های فوق هوا وجود داشته باشد، هریک از این

 در شكل سمت چپ(. باذکر دلیل توضیح دهید. Bو  Aاز سطح زمین قرار دارند؟  )نقاط  

 

 

 

 دهد؟فشارهوا وارتفاع را درست نشان  می پ( کدام نمودار رابطه ی 

 

      از الیه ی تروپوسفر را بتوان با رابطه ی زیر بدست آورد: Hاگر دمای هوا در ارتفاع  .11

𝐓 = 𝐓° − 𝟔𝐇 
 

  Hدمای هواکره در سطح زمین بر حسب کلوین و    °𝐓دمای ارتفاع مورد نظر و  𝐓که در آن 

 ارتفاع مورد نظر بر حسب کیلومتر می باشد؛

کیلومتری از این الیه دمای هواکره چند درجه سانتی گراد  5تعیین کنید که در ارتفاع 

 خواهد بود؟  

دما وفشارهواکره از عوامل مهم درتعیین ویژگی های آن است. تصویرداده شده ارتباط این  .15

  دلیلعوامل را با یكدیگرنشان می دهد. درشكل زیر چند اشتباه عمدی وجود دارد با ذکر 

 آن ها را بیابید. 



  ردپای گازها در زندگی                                                             تهیه و تنظیم:اکرم ترابی: دوم بخش
 

5 
 

 اسخ دهید:با توجه به جدول داده شده که برخی از اجزای هوای پاک را نشان می دهد به پرسش ها پ .10

 آ ( نقطه جوش آرگون  برحسب کلوین چقدراست؟

 وجود دارد؟ 𝑪𝑶𝟐لیتری هوا چند میلی لیتر 54درهواکره ، دریک نمونه ی  𝑪𝑶𝟐ب( با توجه به درصد حجمی گاز 

 اجزای سازنده ی هوای مایع به کدام شكل وجود دارند؟ چرا؟ K 190پ( در دمای  

  استفاده می شود؟ المپ های رشته ای و درساخت  پر کردن تایرخودروها ت( از کدام گاز برای

 بر اساس اطالعات جدول مقابل:  .15

 سرد کنیم، ترتیب مایع شدن آنها را بنویسید. -544الف( اگر مخلوط چند گاز موجود در جدول را تحت فشار زیاد تا 

 نیم از چه روشی  می توان استفاده می کرد؟ب( اگر بخواهیم اجزای سازنده ی مایع بدست آمده را جداسازی ک

 درجه سلسیوس کدام گاز از مخلوط جدا می شود؟ -104پ( در دمای 

 ت( جدا ساری کدام دو گاز بطور کامل امكان پذیر نیست؟  چرا؟

 باشد؟ چرا؟ باید عدد کدام احتماال کیلومتری 6 ارتفاع در اکسیژن گاز فشار باشد اتمسفر 145/4 کیلومتری 5/5 ارتفاع در اکسیژن گاز فشار اگر .14

 497/4 -د                  145/4 -ج                     164/4 -ب                     105/4 -الف

 به سواالت زیر پاسخ دهید : .16

 چرا کوهنوردان به هنگام صعود به ارتفاعات کپسول اکسیژن حمل می کنند ؟ .أ

 ده در بلورهای یخی یخچال های قطبی به چه حقیقتی دست یافتند؟دانشمندان با بررسی هوای به دام افتا .ب

 وجود هواکره در مثبت های یون برخی ، زمین سطح کیلومتری 144 حدود ی فاصله در چرا .ج

 دارند.

 دو روش مایع کردن هوا کدامند؟ .د

 علت ایجاد یون ها در الیه های باالی هواکره چیست؟ .ه

 ؟به دست آوردن هلیم از گاز طبیعی به صرفه تر از هوای مایع است چرا .و

 باتوجه به شكل پاسخ دهید : .17

 آ ( شكل بیانگر چیست ؟

 کیلومتری ؟ چرا ؟ 14کیلومتری از سطح زمین بیشتر است یا در ارتفاع 4ب( فشارهوا در ارتفاع 

 پ( کدام نمودارداده شده روند تغییر دما دربرابر

 ارتفاع وکدام روند تغییر فشار دربرابر ارتفاع  
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   را به درستی نشان میدهد ؟ توضیح دهید .

ارتفاع ( الیه ای بودن هواکره را نشان می دهد ؟ روی این نمودارالیه های هواکره رامشخص کنید . ) نام  –ارتفاع ( یا ) فشار  –ت ( کدام نمودار ) دما 

 هر الیه را مشخص کنید (

 

 ای نمونه شكل مطابق ، مختلف  ارتفاعات در کره هوا در رفتن باال ضمن تحقیقاتی فضاپیمای یک .10

 . میدهد قرار تحلیل و تجزیه مورد را آن و گرفته هوا از لیتری یک

 : دهید پاسخ زیر های پرسش به

 ؟ کند می تغییری چه کره هوا از لیتری یک ی هرنمونه چگالی بگویید .أ

 هوا ذرات رسم با ؟ دارد هوا چگالی با ای رابطه چه لیتری یک هرنمونه در موجود های ذره تعداد .ب

 . کنید کامل را 0 و 5 شكلهای ، کره

 را خود پاسخ ؟ دارد وجود هم بخارآب شده گرفته کیلومتری 14 ارتفاع از که ای نمونه در آیا .ج

 . دهید. توضیح

 ؟ دارد وجود هواکره نمونه در بیشتر ذراتی چه زمین ازسطح کیلومتری 154 تا 144 حدود درارتفاع .د

 ؟ چرا

 ؟ است مقدار بیشترین نمونه در موجود اوزون مقدار ارتفاعی درچه .ه

 :دهید پاسخ زیر های پرسش به . 10

 اند؟ کرده انتخاب گاز این برای را نام این چرا معناست؟ چه به آرگون گاز( آ

 .دهید توضیح است؟ کرده تغییر زمان گذشت با کره هوا ی سازنده های ذره نسبت آیا(ب

 کرد؟ جدا آن از را مایع هوای ی سازنده اجزای از یک هر توان می عملی چه با( پ

 شود می گفته کمیاب گازهای نجیب گازهای به چرا( ت

 شكل زیر مربوط به فرایند مایع کردن هواست  .19

  با کمک اطالعات داده شده در جدول بگویید :

 درجه سلسیوس شامل چه  -04آ ( هوای 

 گازهایی است ؟

 ب( درشكل به جای هر عالمت ؟ نام یا فرمول

 چه ماده ای باید نوشته شود ؟ 

 شكل زیر فرایند جداسازی گازهای مختلف هواکره را نشان میدهد .54

 با توجه به شكل پاسخ دهید
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  را در کادر مربوط بنویسید. 5و  0و  5آ ( هریک از مراحل 

 چیست ؟ 0و  7و  6نام هریک از گازهای جداشده ی   ب(

 پ( برای هرگاز جداشده یک کاربرد بنویسید .

 آهن رباهای ابررسانا مورد استفاده MRIدر دستگاه های  .51

 قرار می گیرند. برای تولید خاصیت ابر رسانایی نیاز به  

 است. با توجه به نقطه ی جوش اجزای هواکره که در جدول زیر داده شده است ، به سواالت زیر پاسخ دهید: بسیار پائیندمای 

 

 

 

یک از مواد داده شده سردتر آ( اگر هریک از گازهای موجود در جدول را به صورت مایع ) در نقطه ی جوش خود (در اختیار داشته باشیم ، کدام 

 است؟ هلیم مایع ، آرگون مایع ، اکسیژن مایع و یا نیتروژن مایع . علت انتخاب خود را شرح دهید.

 مناسب تر است؟ MRIب( به نظر شما کدام یک از این گازها برای ایجاد خاصیت ابر رسانایی در دستگاه 

 جمله زیر را کامل کنید: .55

 برای ظرف این .کرد طراحی مواد تقطیر .............. برای که است های ساد وسیلۀ انبیق،

 .رفت می کار به ........................ هدایت و آوری جمع و ها مخلوط .........

 ارتباط دهید  B را به یكی از موارد ستون  Aهر یک از عبارتهای ستون 

He Ar 5O 5N نوع گاز 

569- 106- 100- 196- 
نقطه ی 

 جوش

 Bستون Aستون 
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 مخلوط هوایی که حاوی گازهای نیتروژن، اکسیژن .50

 به صورت زیر است.  c°195-و آرگون است در دمای  

 مربوط به کدام گاز است؟  ،  ،هریک از شكل های 

 علت را بیان کنید

 

مایعی بی رنگ است این مایع در چه ارتفاعی از سطح زمین بر حسب کیلومتر منجمد می  c54°و دمای  1atmدر فشار  (𝑪𝑪𝒍𝟒کربن تتراکلرید) .55

 و فشار را ثابت در نظر بگیرید 242Kبرابر (𝑪𝑪𝒍𝟒شود)نقطه انجماد) 

های داده با توجه به داده های مندرج در جدول زیر نمودار تغییرات فشار گاز اکسیژن بر حسب افزایش ارتفاع را رسم کنید و سپس به پرسش .54

 شده پاسخ دهید.

 km 4 6/4 0/1 0 0/5 6 0ارتفاع از سطح زمین

 atm 𝟏𝟎−𝟐  × 51 4/19 4/16 54/15 4/11 74/9 4/7فشار گاز اکسیژن

 

  با افزایش ارتفاع چگالی گاز اکسیژن چه تغییری می کند؟-الف

 ؟است atmفشار گاز اکسیژن چند  7kmارتفاع در -ب

 استفاده میشود.  MRI برای خنک کردن قطعات الكترونیكی در دستگاه .أ

 محیط بی اثر در جوشكاری و برشكاری فلزات ایجاد می کند. .ب

 گازی واکنش پذیر، که با اغلب عناصر واکنش میدهد. .ت

 گیاهان با بهره گیری از آن، اکسیژن مورد نیاز جانداران را تولید می کنند. .ث

 و تفریحی ، هواشناسی های بالون کردن پر برای که هوا از تر سبک گازی .ج

 .شود می استفاده تبلیغاتی

 .کنند می استفاده آن از غذایی مواد انجماد برای سرماسازی صنعت در .ح

 استفاده ای رشته المپ حباب پرکردن برای آن از اندک پذیری واکنش دلیل به .خ

 .کنند می

 .است الزم سلول در ها کربوهیدرات و لیپیدها سوختن جهت .د

 .شود می حاصل اکسیژن کم مقدار در ناقص صورت به شهری گاز سوختن از .ذ

 ( کربن مونو اکسید1

 ( گوگرد دی اکسید5

 ( آرگون0

 ( هلیم5

 ( کربن دی اکسید4

 ( هیدروژن6

 ( نیتروژن7

 ( اکسیژن0

 ( کربن9
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  atm44/4پیش بینی کنید در چه ارتفاعی فشار گاز اکسیژن برابر-پ

 ؟خواهد شد

 اکسیژن، گازی واکنش پذیر در هواکره

 مطالعه کرده و به پرسش های زیر پاسخ دهید: 46تا  45اکنون صفحه های 

 :جمالت زیر را کامل کنید .56

گاز اکسیژن در هوا کره به طور عمده به صورت ................. یافت می شود.آ(   

آن ها به صورت ............. ب( سوختن، یک واکنش شیمیایی است که در آن یک ماده با ........... به .......... واکنش می دهد و بخشی از انرژی شیمیایی 

 آزاد می شود.

 مولكول های زیستی یافت می شود. .............اکسیژن در ساختار  پ(

 دارد. بستگی دسترس در اکسیژن ................ به فسیلی، های سوخت سوختن واکنش در ها فراورده نوعت( 

 بسوزند. مناسب شرایط در ............ و ............. عنصرهای تا شود می سبب اکسیژن زیاد پذیری واکنشث(

 .اگر سوختن هیدروکربن ناقص باشد، با تولید گاز سمی .......................................همراه است ج(

ست.است، پس قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد ا........................چون چگالی کربن مونوکسید از هوا  ح(  

 جمالت نادرست را مشخص کنید.« شكل درست»و یا « دلیل نادرستی»درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید و  .57

 اغلب فلزها در شرایط مناسب با گاز اکسیژن می سوزند.آ( 

 برابر گاز کربن مونوکسید است. 544ب( میل ترکیبی گاز اکسیژن با هموگلوبین خون حدود 

 سبب تغییر رنگ آن از سفید به قهوه ای می شود. پ( گرما دادن به شكر

 .تبدیل شود 5COکربن مونوکسید می تواند در شرایط مناسب دوباره بسوزد و به ت(

 .دارد وجود واکنش محیط در کافی اکسیژن و کند می کار درستی به ،گازسوز وسیلۀ که دهندۀ نشان شعله، زرد رنگ ث(

 به سواالت زیر پاسخ دهید : .50

 کوهنوردان به هنگام صعود به ارتفاعات کپسول اکسیژن حمل می کنند ؟ الف( چرا

 دهد؟ انجام کاری نمی تواند اما می شود خود مرگ متوجه شده مسموم CO توسط که فردیب( چرا 

 با توجه به واکنش های زیر، به پرسشها پاسخ دهید. .59

1.................................... + بخار آب         اکسیژن + زغال سنگ )نور و گرما + کربن دی اکسید +   

5نور و گرما + کربن دی اکسید+ بخار آب          اکسیژن + گاز طبیعی )  

0نور و گرما + کربن مونواکسید + بخار آب           اکسیژن+ گاز طبیعی )  

را کامل کنید. 1آ( واکنش   

تن ناقص است؟ چرا؟ب( کدام واکنش سوخ  

چرا؟شعله حاصل از سوختن گاز طبیعی چه رنگی دارد؟ 5پ( در واکنش   
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متر و دیگری بر روی زمین دراز کشیده و خوابیده اند. متاسفانه هردو آنها بوسیله  4/1دونفر داخل یک اتاق یكی بر روی تختی به ارتفاع  .04

  ذکر دلیل بیان کنید کدامیک زودتر فوت شده است؟ مونوکسید کربن مسموم شده و دچار مرگ خاموش شده اند. با

 

 بنویسید. سوختن ناقصاز نوع  موازنه شدهفضا پرکن مولكول های داده ، یک معادله ی   با توجه به مدل های .01

 

 

 

 

 

 

کپسول های خانگی گازبوتان یک هیدروکربن است که تنفس آن سبب کاهش کارایی سیستم عصبی می شود. این گاز قابل اشتعال است و در  .05

مول گاز اکسیژن مصرف شود ، سوختن از چه نوعی است ؟ ) کامل یا ناقص (.  4/6ازآن استفاده می شود. اگر دراثرسوختن یک مول بوتان 

 توضیح دهید.

𝟐𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎(𝒈) + 𝟏𝟑𝑶𝟐(𝒈)  →  𝟖𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝟏𝟎𝑯𝟐𝑶(𝒈)   

 با توجه به شكل مقابل به پرسش ها پاسخ دهید : .00

 ( می تواند قراربگیرد  𝑪𝑶𝟐  ،𝑵𝟐    ،𝑶𝟐کدام یک  از گازهای )   Cو  Bو   Aجای نمادهای آ( به 

 به گونه ای که  رابطه ی میان چرخه ها حفظ شود؟ 

 ب( جانداران ذره بینی برای مصرف گیاهان ، کدام گاز را درخاک تثبیت می کنند؟ 

 (A  یاC  یاB ) 

 را با کدام بخش نشان می دهد؟ پ( این تصویر برهم کنش زیست کره

 ) آب کره ، سنگ کره ، هوا کره ( 

 هر یک از شكلهای زیر  واکنش سوختن چه موادی را نشان می دهد؟ .05
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 باشد؟ چرا؟ باید عدد کدام احتماال کیلومتری 6 ارتفاع در اکسیژن گاز فشار باشد اتمسفر 145/4 کیلومتری 5/5 ارتفاع در اکسیژن گاز فشار اگر .04

 090/0 -د                  251/0 -ج                     260/0 -ب                     281/0 -الف

 :معادله های نمادی زیر را کامل کنید .06

𝑪(… ) + … (𝒈) → 𝑪𝑶𝟐(… ) 

…𝑯𝟐(𝒈) + 𝑶𝟐(𝒈)
….(𝒔)
→  𝟐𝑯𝟐𝑶(…) 

.......... + انرژی +                        اکسیژن + زغال سنگ                         →نور و گرما + ........ + ......... + بخار آب                                       

 اکسیژن + چربی ها یا قندها   →............  

                                                                                  ...........→   + .............(g)2 co   

 اکسیژن + متان   →............ + .............                                                                       

 شود؟کدام یک از گازهای زیر فقط در اثر سوختن زغال سنگ ایجاد می  .07

 ( بخارآب5( گوگرد دی اکسید        0(کربن مونو اکسید       5کربن دی اکسید     (1

گرم گاز اکسیژن مصرف شده است. به نظر شما سوختن پروپان به طور کامل انجام یافته است یا  0/15گرم گاز پروپان، 5/5در اثر سوختن .00

 ناقص؟چرا؟

3 8 2 2 2
5 3 4C H O CO H O   

 g/mol 558=H3C  

g/mol  32 =2O 

میلی  54/6مرتبه تنفس کند و در هر تنفس  04لیتری محبوس شده است، اگر این پرنده در هر دقیقه  4یک پرنده در یک جعبه جاذبه الرطوبه  .09

 لیتر هوا وارد ریه های خود نماید چند ساعت زنده می ماند؟ 
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 صد است(در 7/4)اختالف درصد اکسیژن در هوای دم و بازدم این پرنده برابر 

 و موازنه کردن آن ها واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم

 

 را مطالعه کرده و به پرسش های زیر پاسخ دهید. 64تا  46اکنون صفحات 

 هر جمله را کامل کنید. .54

 جرم کل مواد موجود در مخلوط واکنش....................است. -آ

 ها در معادله ی .......................... نمایش داده می شود.فرمول شیمیایی واکنش دهنده ها و فراورده  -ب

 درمعادله یک واکنش ........................... را درسمت چپ می نویسند. -پ

 به معنای ....................... است. 𝒂𝒒نماد -ت

 در معادله واکنش:-ث
OHCOOHC 22283 435 

 

 ودگاز...........با................مول گاز اکسیژن واکنش می دهدوسه مول گازکربن دی اکسیدوچهارمول...........تولید می شیک مول 

 .نمایید مشخص را درست عبارت نادرست، موارد حذف با .51

 .کند نمی تغییر ماده دهنده تشكیل های ذره ساختار( شیمیایی/ فیزیكی) تغییرهای در( الف

 .است واکنش یک انجام  چگونگی برای خالصه بیان شیمیایی( تغییر /معادله( )ب

 .است مشخص ها فراورده و ها دهنده واکنش نام تنها واکنش( نوشتاری/ نمادی) معادله در( پ

 . ندارد بر در را( واکنش انجام برای الزم شرایط/  ها دهنده واکنش کردن مخلوط چگونگی)  درباره اطالعاتی نمادی، معادله یک( ت

 .است( متغیر/ ثابت) شیمیایی واکنش یک در عنصر هر های اتم شمار جرم، پایستگی قانون مطابق( ث

 :کنید درست را نادرست عبارت کنید، مشخص را زیر های عبارت نادرستی و درستی .55

 .کنند می پیروی جرم پایستگی قانون از شیمیایی واکنشهای از برخی(آ

 .میدهد نشان را کربن کامل سوختن نوشتاری معادله     معادله(ب

 .است راست سمت در مواد جرم با برابر چپ سمت در مواد جرم شیمیایی واکنش یک در(پ

 است اولیه میخ جرم با برابر زده زنگ میخ جرم آهنی میخ زدن زنگ در(ت

 .شود می استفاده شیمیایی واکنش از شیمیایی تغییر یک توصیف برای( ث

 .است شده موازنه واکنش باشد، مساوی دیگر طرف با واکنش معادله طرف هر اتمهای کل تعداد که صورتی در( ج

 .دهند¬می نشان معادله یک با را آن که است شیمیایی واکنش یک شامل همواره شیمیایی تغییر هر( چ

 .است ثابت واکنش مخلوط در موجود مواد کل جرم(ح

 .بنویسید نمادی صورت به را هرکدام فیزیكی حالت و کرد انتخاب را شیمیایی ترکیب دو نام زیر متن در .50

 .شود می دیده هایی حباب مثبت الكترود اطراف در, ذردگ می کلرید سدیم غلیظ محلول از الكتریكی جریان که امیهنگ"
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 «یدآ می وجود به نژهیدرو ازگ,کاتد در طرفی از. دارد نام کلر که است ینگر زرد ی ماده به مربوط ها حباب این

 .کنید تفسیر دارید که علمی اطالعات حسب بر را زیر موارد از یک هر .55

 . است مورد این در خوبی ی نمونه هنیآمیخ یک زدن نگز زنند می نگز یا شوند می خورده درهوا فلزها از بسیاری -آ

 .یابد می افزایش هنیآ میخ جرم, تغییر این اثر در

 .است شیمیایی تغییرهای از ای نمونه مواد سوختن -ب

 شیمیایی؟ یا است فیزیكی شده انجام تغییر زیر مثالهای از یک هر در .54

 .معده در غذا روی بر اسید هیدروکلریک و ینپپس تاثیر -آ

 .نآ شدن سرخ موقع در رگهمبر روی بر نگر ای قهوه ی الیه تشكیل-ب

 .دهید کوتاه اسخپ یا اسخپ تک  و خوانده را مورد هر .56

 .است تغییر نوع کدام های نشانه از رسوب تشكیل و ازگ سازی زادآ -آ

 است، شیمیایی نظر مورد تغییر که صورتی در. کنید مشخص را زیر تغییرات از یک هر بودن شیمیایی و فیزیكی .57

 داراست؟ را شیمیایی تغییر های¬نشانه از یک کدام

       شكر به دان گرما( ت                 درآب پتاسیم شدن حل( پ       شهری گاز سوختن(ب           برف شدن ذوب(الف

 خورشید نور زیر لباس شدن خشک( ج                    شستن از پس لباس روی سفیدک تشكیل( ث     

 .شود می انجام خاص فشار در واکنش که دهیم می نشان نمادی ی معادله یک در ونهچگ -ب

 در واکنش زیر چه مفاهیمی را نمایش می دهند؟ (s)و  نمادهای  .50

       gOHgCOsCONasNaHCO 223222 

 
 با توجه به واکنش های زیر پاسخ دهید: .59

 )1        2 2 2 2
CS I O g SO g CO g    

 )5      3 2
...BaCO s s CO g   

 )0      2 2 3
3 2FeH g N g NH g   

 ( را موازنه کنید.1آ( واکنش ) .44

Feب( معنای نمادهای 

و  

 را بنویسید. 

 ( را کامل کنید.5پ( با توجه به قانون پایستگی جرم، واکنش )

 لومینیمی بسوزد آن که ورقه یآلومینیمی را در یک فر داغ قرار داد؛ بی آیده شده در یک ورقه ی پیچزی می توان جوجه یآشپدر .41

 لومینیوم اکسید تبدیل می شود آلومینیوم به الیه ی نازکی از آلومینیوم با غذا واکنش دهد. علت این است که فلز آیا اینكه 

 معادله ی نمادی این تبدیل شیمیایی را بنویسید.)موازنه نیاز نیست(

 واکنش های زیر را با استفاده از قانون پایستگی جرم کامل کنید: .45

آ(       gSOsSOAl 3342 3...  

ب(       gOHgCOgO 222 22....   
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پ(       gHggOHCH 23 2....   

ت(           gOHgNssOCrNH 227224 4....   

 گاز آمونیاک تولید شود. g0/6گاز هیدروژن را با چند گرم نیتروژن ترکیب کنیم تا  g5/1آ(  .40

 ب( معادله ی نوشتاری و نمادی این واکنش را بنویسید.

 نمادی واکنش های زیر را بنویسید و سپس آن ها را موازنه کنید.با استفاده از توصیف ها، معادله ی  .45

 آ( از واکنش گاز گوگرد دی اکسید با اکسیژن، گاز گوگرد تری اکسید حاصل می شود.

 ب( ضمن سوختن گاز پروپان، بخار آب و گاز کربن دی اکسید حاصل می شود.

اکسیژن+ کربن →پ( کربن دی اکسید   

اکسیژن+ متان →ت( بخار آب+ کربن دی اکسید   

 ث( گاز هیدروژن در حضور کاتالیزگر پالتین می سوزد و به بخار آب تبدیل می شود.

حاصل می شود. فرمول مولكولی متیل سالیسیالت  O5H، متیل سالیسیالت و یک مول OH0CHبا متانول  0O6H7Cاز واکنش سالیسیلیک اسید  .44

 را به دست آورید.

گرم رسیده باشد، جرم گاز تولید  06گرم به  107گرم خاکستر بر جای می ماند. اگر جرم اکسیژن موجود، از  57گرم کاغذ،  546وختن ضمن س .46

 شده را به دست آورید.

ن است. تعیین کنید در ساختار آ 54/1(، نسبت مول های آب به مول های کربن دی اکسید تولید شده n5HnC+5در سوختن کامل یک آلكان ) .47

 چند اتم هیدروژن وجود دارد؟

 معادله ی نمادی یک واکنش شیمیایی، کدام یک از موارد زیر را مشخص نمی کند؟ .40

 نام مواد -فرمول شیمیایی مواد -شرح عملی واکنش و نكته های ایمنی -حالت فیزیكی مواد -ترتیب مخلوط کردن واکنش دهنده ها -

واکنش  .49       2 2 2 3 2
FeS s O g Fe O s SO g   .را موازنه کنید 

برای موازنه ی واکنش  .64
2 5 2

Na S MCl NaCl MS S     به روش وارسی، موازنه را از کدام ترکیب آغاز می کنید؟ این واکنش را

 موازنه کنید.

 با توجه به واکنش های داده شده به پرسش ها پاسخ دهید: .61

( گرما+ 1       2 4 2 2 2
C H g O g CO g H O g   

5)       4 2
2 .... 2SiCl I Mg s s MgCl s     

 ( را موازنه کنید.1آ( واکنش )

 ( را با استفاده از قانون پایستگی جرم کامل کنید.5ب( واکنش )

 معادله ی واکنش های زیر را موازنه کنید. .65

آ(             gOgNgOHgCOINOHC 22223353   

ب(  OHNONHN 224242   

پ(  OHNOCOONHC 222255   
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 معادله ی واکنش های زیر را موازنه کنید. .60

آ(  NaOHOMoNaOHOMNa  14442402  

ب(      OHCIOCrHCIOOHCr 23442   

پ(  OHOBONOHNB 232522633   

ت(  6322322 OSNaNaIIOSNa   

ث(  OHAIFNaHFNaOHOAl 26332   

 با توجه به واکنش های داده شده پاسخ دهید: .65

1 )      gNHgHgN Fe

322 23   

5 )        gCOIFesCsOFe 232   

Feآ( نماد 

 ( نشان دهنده ی چه مفهومی است؟1در واکنش ) 

 ( را موازنه کنید و در پاسخ نامه بنویسید.5ب( معادله ی واکنش )

 معادله ی واکنش های زیر را موازنه کنید: .64

آ(  HCICHClClCH  324  

ب(  42104264 IPOPIOP   

پ(      HFPOHCaCaSOSOHFPOCa 
242442345  

cCbBaAوازنه شده ی واکنش: با توجه به داده های جدول، معادله ی م .66  .را بنویسید 

مواد 

 واکنش 

A B C 

ضریب 

 مواد

54/4 74/4 4/4 

در واکنش:  .67 3 4 2 4 32
Ca PO SiO C P CaSiO CO     پس از موازنه، نسبت مجموع ضرایب مواد در سمت راست به ،

 مجموع ضرایب مواد در سمت چپ را محاسبه کنید.

را  (III)و مجموع ضرایب مواد در واکنش  bرا برابر  (II)و مجموع ضرایب مواد در واکنش  aرا برابر  (I)اگر مجموع ضرایب فرآورده ها در واکنش  .60

cدر نظر بگیریم، مقدار عبارت  Cبرابر 

ab

 را محاسبه کنید. 

2232) COOHNaCICONaHCII   
KCIHCIOHBaCIOCrKII  22722)  

OHCOKCIOHCKCIOIII 221122123)   
 معادله نمادی هر یک از واکنش های صورت گرفته در متن های زیر را بنویسید. .69
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 کند.اکسید و گوگرد دی اکسید آزاد میدیکند و گاز کربنسولفید مایع شروع به سوختن میدیدر اثر حرارت کربن-الف

 کند.حضور کاتالیزگر آهن تولید آمونیاک گازی میدر  c°450و دمای 300atmگازهای نیتروژن و هیدروژن در فشار-ب

قسمت عمده ی کبریت های امن را پتاسیم کلرات)تأمین کنندۀ اکسیژن با شكر)ساکاروز( مطابق معادلۀ زیر واکنش می دهند، این واکنش را  .74

 موازنه کنید

OHCOKClOHCKClO 221122123  

 قرار دارد.، هوا روی ترازوی نشان داده شده  از ماده ای شیمیایی در یک ظرف شیشه ای بسته پر شده .71

 مل بسوزد، بعد از کامل شدن واکنش، اگر ماده شیمیایی با استفاده از یک ذره بین و با متمرکز کردن نورخورشید به طور کا 

 کدام جمله درست است، پاسخ خود را شرح دهید. 

را نشان خواهد داد. 4/544الف( ترازو  عدد کمتر از   

را نشان خواهد داد. 4/544ب( ترازو عدد بیش از     

 را نشان خواهد داد. 4/544پ( ترازو عدد   

 

 

 

 انتخاب کنید. 5مده ,شرایط مناسب برای انجام واکنش را از ستون آ 1با توجه به معادله ها ی نوشتاری که درستون  .75

 

 

 

 

 

 با توجه به شكل به سواالت پاسخ دهید: .70

 ازنه شده واکنش را بنویسید.الف( معادله نمادی مو

 ب( با توجه به جرمی که ترازوها نشان می دهند، قانون پایستگی جرم را بررسی کنید.
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 افراورده ها                                                                         واکنش دهنده ه

  موع فرآورده ها بنویسیدجواکنش زیر را کامل  کنیدونسبت مجموع ضرایب واکنش دهنده هارابه م موازنه .75

)()()()()()( gOHgONaqNOZnlHNOsZn 22233104  

 یروی کند.پجرم  یستگیاپ در معادله  های شیمیایی زیر ضریب مولی کدام ماده را باید تغییر داد تا معادله از قانون .74

 ضریب عددی تغییر یافته را بنویسید. 

3 5 3 3 2 2 2 24 ( ) 12 10 OC H NO CO H O N   
 

)()()()( gPHOHCaaqOHsPCa 32223  

)()()( gNsNasNaN 23  

 .معادله نمادی هر یک از معادله های نوشتاری زیر را بنویسید .76

 گاز اکسیژن+گاز متان                 بخارآب+ گاز کربن دی اکسید

 گاز آمونیاک                    گاز هیدروژن+گاز نیتروژن

 واکنش زیر راکامل و به روش وارسی  موازنه کنید  .77

........ 332 FeClHClSFe 

چهار دانش آموز واکنش  .70 3 2 2 32
Mg N H O Mg OH NH               :را مطابق معادله های زیر موازنه کرده اند 

 3 2 2 32
2 12 6 4Mg N H O Mg OH NH     دانش آموز اول:

دانش آموز دوم:      
3 2 2 3

3 3 ( )Mg N H O Mg OH NH   

دانش آموز سوم:    3 2 2 32
6 3 2Mg N H O Mg OH NH   



  ردپای گازها در زندگی                                                             تهیه و تنظیم:اکرم ترابی: دوم بخش
 

18 
 

دانش آموز چهارم:         3 2 2 32

1 3
3

2 2
Mg N H O Mg OH NH   

 الف( کدام دانش آموز واکنش را به درستی موازنه کرده است؟

 .ب( دلیل نادرست بودن معادله ی موازنه شده توسط هر یک از سه دانش آموز دیگر را توضیح دهید

 دهید: پاسخ سؤاالت به زیر شكل به توجه با .79

 .بنویسید متان سوختن برای شده موازنه معادله( الف

 .دهید توضیح باشد؟ می قانون کدام بیانگر شكل این( ب

 واکنش های زیر را موازنه نمایید: .04

   (1)                                              Cu(s) + S8(s) → Cu2S(s) 

(2)                                               P4O10(s) +H2O(l) → H3PO4(l) 

(3)                  B2O3(s) + NaOH(aq) →Na3BO3(aq) + H2O(l) 

 

(4)                CH3NH2(g) + O2(g) → CO2(g) +H2O(g) +N2(g) 

(5)     Cu(NO3)2(aq) + KOH(aq)→ Cu(OH)2(s) + KNO3(aq) 

(6)                               BCl3(g) + H2O(l) → H3BO3(s) + HCl(g) 

(7)          CaSiO3(s) + HF(g) → SiF4(g) + CaF2(s) + H2O(l)) 

(0)                             (CN)2(g) + H2O(l) →H2C2O4(aq) + NH3(g) 

 بنویسید.برای هر یک از توصیف های زیر یک معادله شیمیایی موازنه شده  .01

 با هم  0C044در صنعت، گازهای کربن مونوکسید و هیدروژن را در حضور کاتالیزگر روی و در دمای (CH3OH)الف( برای تهیه متانول 

 ترکیب می کنند. 

 شكیل می شود.( نیترات و رسوب نقره کلرید تIII( کلرید با محلول آبی نقره نیترات، محلول آبی کروم)IIIب( بر اثر واکنش محلول آبی کروم)

 د پ( یكی از اجزای سازنده ی مه دود فتوشیمیایی، گاز نیتروژن دی اکسید  است. این گاز بر اثر گرما تجزیه شده و گازهای نیتروژن مونوکسی

 و اتم اکسیژن تولید می کند. معادله ی نمادی این واکنش را بنویسید.

 .ز( نشان می دهد)سبB)قرمز( و عنصر Aشكل زیر واکنش شیمیایی بین عنصر  .05

 معادله موازنه شده برای این واکنش بنویسید.

 واکنش موازنه شده گاز هیدروژن و اکسیژن را در نظر بگیرید.  .00

 با توجه به شكل کدام نمودار زیر، نشان دهنده مقدار .05
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 واکنش دهنده ها  و محصوالت بعد از واکنش می باشد؟  

  دلیل بیاورید.

 نافلزهاو ترکیب اکسیژن با فلزها 

 :کتاب درسی را مطالعه کرده، به پرسش های زیر پاسخ دهید 64تا  64اکنون صفحه های 

 جمله های زیر را کامل کنید: .04

 فلز آلومینیم به صورت ترکیب .............. و فلز آهن به صورت هماتیت ......... در طبیعت وجود دارد. آ( 

 .................. هستند که با افزایش مقدار  .................... در آب از بین می روند.ب( مرجان ها، گروهی از کیسه تنان با اسكلت ..

 پ( محلول منیزیم اکسید در آب، خاصیت .................. دارد.

  شود.نامیده می.......  O 2Cuت(  ترکیب 

برای   .می دهد تشكیل رنگ ............ آهن زنگ و داده واکنش هوای مرطوب در اکسیژن با آهن آن، در که ..........است واکنش یک آهن، زدن زنگث( 

 روی آن کشید. بار چند را ............ یا ............... به آغشته پنبۀ توان می پاک کردن لكه زنگ آهن 

 گویند.واکنش................. می  است، همراه انرژی تولید که با اکسیژن با مواد آرام واکنش بهج( 

 تشكیل دهند. گوناگون های رنگ با هایی نمک کاتیون، نوع یک از بیش با...........  دستۀ عنصرهای اغلبچ(  

با یكی از   "الف  "ها یا واژه های ستون هر یک از عبارت .06

ارتباط دارد. آن ها را   "ب"های ستون واژه ها یا اصطالح

پیدا کرده، با یک خط به هم وصل کنید ترتیب این عبارت ها 

ها یا اصطالح ها هماهنگ نیست. توجه کنید که در با واژه

 دو واژه یا اصطالح اضافی گنجانده شده است. "ب"تون س

  

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید: .07

 مشخصات زنگ آهن را بنویسید.آ(    

 خوردگی چیست؟ مثال بزنید. ب( 

 تفاوت اکسایش با سوختن در چیست؟ پ( 

 "ب"ستون  "الف"ستون 

 آ( واکنش آرام مواد با اکسیژن

 ب( اتمی که همواره یک پیوند تشكیل  می دهد

 پ( محلول آمونیاک

 ت(خاصیت بازدم انسان

 ( هیدروژن1

 ( اسیدی5

 اکسایش (0

 (الیه ی ظرفیت5

 ( بازی4

 (سوختن6
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 چرا هنگام چكه کردن شیرهای منزل پس از مدتی رسوب قهوه ای رنگ تشكیل می شود؟  ( ت

 فلزات آلومینیم، آهن و روی را از لحاظ واکنش پذیری مقایسه کنید. ث(  

آهنی؟  در شرایط یكسان تیغه ی آلومینیمی دچار خوردگی می شود یا تیغه ی  ج(  

 چرا؟

 کدام واکنش زیر از نوع سوختن است؟ چرا؟ .00

 ب( واکنش منیزیم با اکسیژن                    آ( واکنش روی با اکسیژن

 جه به شكل زیر پاسخ دهید:با تو .09

  آ( چرا سیم های انتقال برق باید ضخیم باشند؟

 ب( چرا روکش این سیم ها را از نوع آلومینیمی می سازند؟

را کامل کنید و به سواالت داده شده پاسخ  رو به روجدول  .94

 دهید.

 بیش از یک نوع اکسید تشكیل می دهد؟ چرا؟آ( کدام فلزها، 

 مشخص کنید. O5Naو  0O5Feب( نماد کاتیون را در اکسیدهای 

 پ( در کدام ترکیب ها، بین نام ترکیب و بار الكتریكی کاتیون رابطه ای وجود دارد؟

یافت می شود، فرمول و نام سولفیدها و یدیدهای آن را  0CO+و  5CO+هر گاه بدانیم که عنصر کبالت در ترکیب های خود به صورت کاتیون های  .91

 بنویسید.

 از میان فلزهای زیر کدام فلز )یا فلزها( بیش از یک نوع اکسید تشكیل می دهند، نماد کاتیون آن ها را بنویسید. .95

 ت( کرومسیم                             تاپ( پ                                          ب( باریم                               آ( مس

باشد. آن را به دقت بررسی رده، شكل درست ها میجدول زیر مربوط به نماد شیمیایی کاتیون، آنیون،  نام و فرمول شیمیایی برخی از ترکیب .90

 مورد)های( نادرست را بنویسید:

 

 ترکیبات زیر بنویسید.نسبت شمار کاتیون به شمار آنیون را مقابل فرمول شیمیایی  .95

 (IV)منگنز  نام

 اکسید

 (II)سرب  

 اکسید

 

 0O5Fe  O0Na  فرمول
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 ←کلسیم اکسید                                           ←آلومینیم فلوئورید 

 ←روی فلوئورید                                        ←منیزیم کلرید                                             ←اکسید  (III)منگنز 

 جدول زیر را تكمیل کنید. .94

 کلرید (I)مس    کلرید (III)آهن  رکیبنام ت

  5FeCI 5CuCI  فرمول شیمیایی

     رنگ ترکیب

 

شكل زیر دو قطعه فلز آهن و آلومینیم را که در برابر هوا قرار گرفته اند، نشان می  .96

 دهد. با توجه به آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

 آ( شكل یک مربوط به کدام فلز است؟ چرا؟

ب( آیا اکسید تشكیل  شده در شكل دو می تواند منجر به تولید باران 

 اسیدی شود؟ توضیح دهید.

 شكل زیر، از راست به چپ واکنش سه فلز پتاسیم، .97

 سدیم و لیتیم را در شرایط یكسان با آب نشان می دهد. 

 ر است؟ چرا؟آ( کدام فلز واکنش پذیرت

 ب( پیش بینی کنید در شرایط یكسان، فلز پتاسیم زودتر اکسایش می یابد یا فلز لیتیم؟ چرا؟

 در هر مورد، فرمول شیمیایی یا نام شیمیایی ترکیب های داده شده را بنویسید. .90

 4PF    گوگرد تترا برمید                                        ZnO                   FeOلیتیم سولفید                                

 کلرید                 فسفر تری یدید (III)گوگرد هگزا فلوئورید              منگنز              0FeCI                   دی نیتروژن پنتا اکسید

 CuBr سدیم اکسید                                                      5SO                   NiO          کربن تتراکلرید                   

 نام گذاری کدام ترکیب ها نادرست است؟ .99

0O5N اکسی، دی نیتروژن تری                                 MgCI0         : منیزیم کلریدNF5     : نیتروژن فلوئوریدSiBrسیلیسیم تترابرمید : 

 ترکیب های زیر را رسم کنید.ساختار لوویس  .144
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5SiCI  0SO           0NH 2SO           3, NF          2, OF         HOCl  

 

 را رسم کنید و تعداد الكترون های پیوندی و ناپیوندی را در آن ها مشخص کنید. 5CFو  5COCIساختار لوویس  .141

 چند پیوند کوواالنسی وجود دارد؟ NOCIو  O5CHدر ساختار لوویس  .145

 هر کدام از مولكول های زیر در ساختار لوویس خود چند جفت الكترون ناپیوندی دارد؟ .140

5CI5CH  5وCOCI 

 را رسم کنید. 0PCIو  O5CIآ( ساختار لوویس  .145

 ب( تعداد پیوندهای کوواالنسی را در هر مولكول مشخص کنید.

 در هر کدام مشخص کنید. پ( تعداد جفت الكترون های ناپیوندی را

 نسبت شمار جفت الكترون های پیوندی به ناپیوندی را در ساختار لوویس ترکیبات زیر محاسبه کنید. .144

 3SOHCN 

 22 OFOCH 

 22 CSSO 

در این مولكول متعلق به کدام گروه جدول تناوبی است؟ چه توجیهی  ( X )ی هشتایی پیروی کنند، اتم های مولكول زیر همگی از قاعدهاگر اتم .146

 برای انتخاب خود دارید.     

 باشد.    نمی dراهنمایی: توجه کنید که اتم مرکزی در این مولكول جزو عنصرهای دسته ی 

BrBr

X

 

هالوژن باشد اتم مرکزی در هر مورد به کدام گروه   xاگر اتم آرایش هشتایی ندارد؟در کدام یک از ساختارهای لوویس داده شده، اتم مرکزی  .147

  جدول  تعلق دارد؟

                                                                                                  

 :با توجه به ساختار لوئیس داده شده بار یون چند اتمی را حدس بزنید
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 خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی

 را مطالعه کرده و به پرسش های زیر پاسخ دهید: 60تا  64اکنون صفحه های 

 کرده، به پرسش ها ی مطرح شده پاسخ دهید.  واکنش های زیر را کامل .140

  را رسم کنید 3SOب( ساختار لوویس         چه نام دارد؟ آ( فراورده ی واکنش یک           

 SO3 + ……..→ H2SO 0)واکنش O2→2SO35                        1 + .………  واکنش5 

یک از کند. برای کنترل میزان اسیدی بودن آن، کدام ی پریشان، آب این دریاچه، خاصیت اسیدی پیدا میبه دریاچه 5ی واکنش پ( با ورود فراورده

 ( نیتروژن دی اکسید   5( آهک                      1    دهید. برای پاسخ خود دلیل بیاورید.ترکیب های زیر را پیشنهاد می

 فلز است یا نافلز؟ چرا؟ x.محلول به رنگ ارغوانی در می آید عنصر حل شود ،وقتی در آب حاوی چند قطره فنول فتالئین  XOترکیبی به فرمول  .149

دانش آموزی در آزمایشگاه مشغول به کار بود که متوجه شد دو ظرف با دو ماده ی سفید رنگ بدون برچسب هستند. با کمی دقت دریافت که  .114

 ( BaO )و بر روی دیگری فرمول )  10O4P (برچسب های هر دو ظرف جدا شده و بر زمین افتاده است. بر روی یكی از برچسب ها فرمول          

 ه بود.نوشته شد

 او توانست با یک آزمایش ساده تشخیص دهد که هر کدام از برچسب ها مربوط به کدام ظرف است. روش کار او را توضیح دهید.

می گذارد که پس از ای به جا  هنگام خوردن غذا، اندکی از آن بر روی پیراهن کتانی و سفید مهسا می ریزد. شستن پیراهن با آب سرد، لكه .111

 کند.و صابون، رنگ آن از زرد به صورتی تغییر می شست و شو با آب

 دانید؟آ( با توجه به خصلت بازی صابون، تغییر رنگ لكه را ناشی از چه می

 دهد؟ب( اگر پس از صابون زدن و شستن آن با آب، روی این لكه استیک اسید)سرکه( ریخته شود، چه رخ می

 با افزایش مقدار کربن دی اکسید هواکره چیست؟ توضیح دهید. علت مرگ و میر مرجانها  درآب دریاها و اقیانوسها .115

 الف( شكل زیر چه پدیده ای را نشان می دهد؟ .110

 را با عبارت مناسب پر کنید. 5و  0، 5، 1ب( جاهای خالی 

 

 

الف( کدام یک از عناصر در اثر واکنش با  اکسیژن، اکسید اسیدی یا بازی تشكیل می دهد.  .115

 Mg ,  ,S  ,Fe C,Caتوضیح دهید.  

N N N
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 شود؟ ب(  کدامیک از اکسیدهای تشكیل شده در قسمت الف برای کنترل میزان اسیدی بودن آب دریاچه ها استفاده می

 به پرسش های زیر پاسخ دهید: .114

 یک کاربرد برای آهک بنویسید.آ.

 ؟ چرا؟7است یا بزرگ تر از  7آب باران کوچک تر از  PH ب.

 نیز کمی اسیدی است؟ 5NOو  5SOتوضیح دهید چرا آب باران حتی در نبود گازهای  پ.

 دو مورد از اثرات زیان آور باران اسیدی را بنویسید. ت.

 پیش بینی کنید با حل شدن هر یک از مواد زیر در آب، محلول به دست آمده چه خاصیتی پیدا می کند؟ .116

 5COث(           O5Kت(           5NOپ(         0SOب(        CaOآ( 

 (7مواد زیر را مشخص کنید )پایین تر یا باالتر از  PHحدود  .117

 آب گوجه فرنگی، قهوه، محلول آمونیاک، آب باتری خودرو و شربت معده

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. .110

 خاک را به ترتیب ............. و .............. داد. PHبا پاشیدن آهک به خاک می توان خاصیت بازی بودن و 

 .می روند مرجان ها گروهی از .......... هستند که اسكلت ............. دارند و این جانداران با افزایش مقدار ................. در آب از بین

 می شود. استفاده ها دریاچه آب بودن اسیدی میزان کنترل برای ...........

 بویه ها چه تجهیزاتی هستند؟ توضیح دهید. .119

 با توجه به شکل مقابل به هریک از سؤاالت زیر پاسخ دهید: .154

 شکل بیانگر چه فرآیندی است؟ -آ

 را بنویسید. Eتا  Aفرمول یا نام شیمیایی ترکیب های   -ب

 بنویسید. با ذکر دلیلرا  Fمنطقه  PHمحدوده  -پ

 به هواکره پیشنهاد می کنید. Aیا Bچه راهکاری برای جلوگیری از ورود گاز  -ت

 چه بر سر هواکره می آوریم؟

 کتاب درسی را مطالعه کرده، به پرسش های زیر پاسخ دهید: 70تا   68اکنون صفحه های 

 جمالت زیر را کامل کنید: .151

 .است یافته ............. زمین کرۀ دمای میانگین گذشته سدۀ طول درآ( 
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 خواهد یافت. افزایش سلسیوس درجۀ............بین 5144 سال تا زمین کرۀ دمای کنند می بینی پیش دانشمندانب(

 .دارد زمین کرۀ هوای و آب در ای کننده تعیین بسیار نقش که است ،   ......................  ای گلخانه گاز ترین مهمپ(

 نسبت داده اند. هواکره و زمین کرۀ روی ها انسان از یک هر اثرگذاریکه به   است اصطالحی ت( ..............

 .است ........... آنها موج طول واز سطح زمین نسبت به نور خورشید........... شده، گسیل پرتوهای انرژیث( 

 هر چه مقدار کربن دی اکسید وارد شده به طبیعت .......... باشد، ............... ایجادشده سنگین تر و اثر آن ماندگارتر است. ج(

 یكی از راهكارهای کاهش رد پای ...............، کاشت و مراقبت از ............. است. ( چ

 کیلووات ساعت برق از گرمای زمین، .................. از باد است. مقدار کربن دی اکسید تولید شده، به ازای تولید یک خ(

 درستی یا نادرستی هر یک از عبارات را تعیین کنید و برای موارد نادرست دلیل بیاورید. .155

 آ( اوزون تروپوسفری نقش حفاظتی دارد ولی اوزون استراتوسفری به عنوان یک آالینده سمی و خطرناک به حساب می آید.

 مهمترین گاز در ایجاد اثر گلخانه ای بخار آب است.ب( 

 های اخیر، افزایش فعالیت های صنعتی است. ج( علت کاهش میزان یخ های قطبی در سال

 های قدیمی فقط به منظور پر کردن فضاهای خالی زیر زمین صورت می گیرد. های قدیمی گاز و چاه د( دفن کردن کربن دی اکسید در میدان

 پالستیكی در ساخت گلخانه مشابه با نقش گازهای گلخانه ای در هواکره می باشد و( نقش پوشش

 میزان ترک خوردگی الستیک ها در شهرهای بزرگ و صنعتی نسبت به شهرهای کوچک بیشتر است. ز(
 

شده به ازای تولید مقدار معینی از انرژی برق از طریق منابع انرژی گوناگون تولید می شود. منابع زیر را از نظر میزان کربن دی اکسید تولید  .150

 انرژی برق، مقایسه کنید.

 «گاز طبیعی -نفت خام -زغال سنگ -باد -گرمای زمین -انرژی خورشید»

 در هوای یک شهر گازهای زیر وجود دارد. با توجه به آن به سواالت زیر پاسخ دهید: .155

5CH-5NO-5CO-5SO   -0SO  - CO 

 کدام گاز )ها( بر اثر حل شدن در آب، خاصیت اسیدی ایجاد می کنند؟ ب(آ( دو گاز گلخانه ای نام ببرید.

ناشی از  5COکیلومتر مسافت طی می کند. با توجه به جدول زیر پیش بینی کنید برای از بین بردن ردپای  1444فرض کنید یک خودرو در سال  .154

گرم در نظر  564تولید شده به ازای هر یک کیلومتر مسافت را برابر با  5COسانتی متر الزم است؟ )مقدار  15-51این خودرو چند درخت با قطر 

 بگیرید.(

میانگین قطر درخت )سانتی 

 متر(

3
 

7-5 10-0 51-15 50-55 05-59 35
 

 7/95 0/44 6/05 1/19 5/9 5/5 4/1مقدار کربن دی اکسید 
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 مصرفی )کیلوگرم در سال(

 .پنج مورد از اثرات مضر هوای آلوده را نام ببرید .156

 .سه عامل اثرگذار بر روی هوا کره که انسان ها در آن دخیل اند را، بنویسید - .157

 با توجه به شكل به پرسش ها پاسخ دهید. .150

 نوع پرتوهای آبی و قرمز را مشخص کنید. -آ

 می کند؟ چرا؟ اگر پنجره های اتومبیل بسته باشد، دمای درون آن چه تغییری -ب

 برای جملۀ زیر توضیح مناسبی بنویسید. .159

 .سبک زندگی می تواند بیانگر میزان اثرگذاری هر یک از انسان ها روی کرۀ زمین و هوا کره باشد.

 

 هریک از دو نمودار )آ( یا )ب( روند تغییرات کدام  .104

 ویژگی کرۀ زمین را با گذشت زمان نشان می دهد؟

 این تغییرات به دلیل افزایش چه گازی است؟  

 این دو تغییر چه رابطه ای با هم دارند )مستقیم ـ وارونه( توضیح دهید.

 

  با توجه به شكل زیر به پرسش ها پاسخ دهید. .101

با استفاده از اثرات گلخانه ای هر گازکه در شكل مشاهده می  -آ

درجه سانتی گراد باشد  14شود ، اگر دمای فعلی هوا در این منطقه 

در صورت فقدان اثر گلخانه ای، دمای محیط به چند درجه خواهد 

 رسید؟ 

به نظر شما در آن شرایط زندگی به راحتی امكان پذیر می  -ب

 باشد؟ توضیح دهید.

 

 کدام یک از شكل های زیر تغییر دمای درون گلخانه  .105

 را در یک روز زمستانی نشان می دهد. با دلیل توضیح دهید.

 

 

 

 شكل داده شده بیانگر چه پدیده ای است؟  .100

   cو a  ،bآن را توضیح دهید. و در این شكل، هر یک از حروف
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  نشان دهندۀ چه چیزی می باشند.

 

 دهید.به پرسش های زیر پاسخ  .105

باشد آنها را بر حسب  5qو  1q  ،5q ،0qاگر گرمای آزاد شده به ازای سوختن یک گرم زغال سنگ، بنزین، هیدروژن و گاز طبیعی به ترتیب   -آ

 کاهش مقدار عددی مرتب نمایید.

باشد، رد پای گاز کربن دی اکسید هر  (d( و گرمای زمین)c(، نفت خام)b(، گاز طبیعی)aاگر منبع تولید برق، هر یک از سوخت های زغال سنگ) -ب

 . منبع را به ازای تولید یک کیلو وات ساعت برق را بر حسب کاهش مقدار عددی مرتب نمایید

 

 شیمی سبز، راهی برای محافظت از هوا کره

 کتاب درسی را مطالعه کرده و به پرسش های زیر پاسخ دهید: 01تا  75اکنون صفحه های 

 کامل کنید.جمالت داده شده را  .104

 کیفیت بتوان آنها کمک به که هستند هایی فراورده و فرایندها جستجوی در ها شیمیدان آن در که است شیمی از ای شاخه.............. آ(

 .کرد محافظت طبیعت از ............. و داد افزایش طبیعی منابع از گیری بهره با را زندگی

 .دارد نیز..............هیدروژن، و کربن بر افزون خود ساختار در که است سوختی سبز، سوختب( 

 ، ..............نام دارند.دارد وجود نیز اکسیژن آنها ساختار در دلیل همین به و شوند می ساخته گیاهی مواد پایۀ بر که هستند پلیمرهاییپ( 

 قرار دارد. محدوده آن در اوزون مقدار بیشترین که گویند می .................... از مشخصی منطقۀ به  اوزون الیۀت( 

 پاالینده است.ث(اوزون ............... آالینده و اوزون در الیه ........... 

 با توجه به شكل به پرسش ها پاسخ دهید: .106

 آ( این چرخه در کدام الیه ی هواکره انجام می شود؟

 نشان دهندۀ فرابنفش و کدام یک  Yو  Xب( کدام یک از تابش های 

 فروسرخ است؟

واکنش زیر تشكیل  .107

 اوزون )یک دگر شكل اکسیژن( را نشان می دهد. جاهای خالی در واکنش های زیر را کامل نمایید.       

                         𝒂)𝟑𝑶𝟐(𝒈)
……….
→   𝟐…… (𝒈)     

𝒃)𝑶(𝒈) +⋯ → 𝑶𝟑(𝒈)        

با توجه به شكل  .100

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.مقابل 

Y X 
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 معادله شیمیایی  موازنه شده واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن را بنویسید . -آ 

 آیا نسبت مجموع ضرایب مواد در معادله فوق، به مجموع تعداد اتم های سازنده هر دو گاز،  -ب

 .با ذکر دلیلاست؟  5COبرابر تعداد اتم ها در ساختار گاز 

 با ذکر دلیلآیا نسبت ضریب اوزون به ضریب اکسیژن با نسبت تعداد پیوند کوواالنسی اکسیژن به اوزون برابر است؟  -پ

همان طور که می دانیم در تصفیه خانه های آب شهری، آب طی چند مرحله تصفیه شده و سپس به منابع آب منازل فرستاده می شود ، ولی در  .109

آب شهر سمنان، در اکثر منازل دستگاه تصفیه آب خانگی نصب می گردد. این دستگاه هر چند ماه یک بار نیاز به  حال حاضر به دلیل امالح زیاد

 تعویض فیلتر دارد و در حین تصفیه، سه برابر آب مصرفی را راهی فاضالب می نماید.

بت به تصفیه آن در هریک از منازل را بر اساس مالحظات با توجه به متن فوق ، مزایای تصفیه کامل آب شهر سمنان، قبل از ورود به منبع آب نس 

 مورد نوشته شود.( 5توسعه پایدار بنویسید.) برای هریک از مالحظات حداقل 

 مالحظات زیست محیطی:  

 مالحظات اقتصادی: 

 مالحظات اجتماعی:  

 .دهید پاسخ پرسش های زیرا به شكل مقابل به توجه با .154

 چیست؟ نمایانگر شكل این -آ

 .کنید پر را D تا   A از  شكل خالی جاهای -ب

 در هرمورد گزینه )های( مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید. .151

 (      O     ،  S  ، H    ،  C،   Nاز عناصرموجود در سوخت سبز )   -آ

 ماده زیست تخریب پذیر )کاغذ ، شیشه ، پسماند مواد غذایی ، پالستیک ، روغن گیاهی( -ب

 زدن موارد نادرست، جمالت را کامل کنید.با خط  .155

 آ ـ سوخت سبز از پسماندهای ) گیاهی ـ نفتی ( به دست می آید.

 ب ـ سوخت سبز زیست تخریب ) پذیر ـ ناپذیر ( است.

 ج ـ ) اتانول ـ بنزین ( یک نمونه از سوخت های سبز می باشد.

 وگرد ـ اکسیژن( هم دارد. د ـ سوختی است که در ساختار آن عالوه بر کربن و هیدروژن )گ
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 با گذاشتن کلمات مناسب ویژگی های گاز هیدروژن را بر شمرید. .150

 آ ـ هیدروژن ......... عنصر در جهان است که به صورت ترکیب های گوناگون یافت می شود.

 ب ـ تولید، حمل و نگه داری گاز هیدروژن بسیار ............ است.

 هیدروژن کم ترین ......... را دارد. ج ـ در میان سایر سوخت ها، سوختن

 دـ تنها فرآوردۀ حاصل از سوختن هیدروژن ........... است.

 و ـ گرمای آزاد شده به ازای سوختن یک گرم زغال سنگ در مقایسه با سوختن یک گرم گاز هیدروژن ........... است.

 با توجه به واکنش های زیر به پرسش ها پاسخ دهید. .155

)→A(g)(g2(g) + O21)N 

(g)→B(g) 22)A(g)+O 

A(g) + C(g)
نور خورشيد
→     (g)23)B(g) + O 

 نماد مناسب قرار دهید. Cو  A ،Bآـ به جای هر یک از حروف

 ی مورد نیاز کدام واکنش با رعد و برق تامین می شود؟ژب ـ انر

 ج ـ کدام معادله منجر به تولید اوزون تروپوسفری می شود ؟

 دهید:با توجه به جدول زیر پاسخ  .154

 

 آ( کدام سوخت فراوان ترین عنصر در جهان است؟

 استفاده از کدام سوخت آالینده ی بیش تری تولید می کند؟ب( 

 پ( چرا در حال حاضر نمی توان از هیدروژن به عنوان یک سوخت متداول استفاده کرد؟

 در مورد اوزون به سواالت زیر پاسخ دهید: .156

 گاز طبیعی هیدروژن زغال سنگ بنزین نام سوخت

 45 150 04 50 گرمای آزاد شده به ازای یک گرم کیلو ژول

 CO 5SO،O5H،5CO,CO O5H O5H ،5CO,COوO5H ،5CO فراورده های سوختن

 4 5044 5 15 قیمت )ریال به ازای یک گرم(
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 آ( فرمول مولكولی اوزون چیست؟ این گاز در کدام الیه از هوا کره فراوان تر است؟

های این ب( مولكول 

گاز چگونه مانع از 

رسیدن تابش 

فرابنفش خورشید 

به سطح زمین می 

 شوند؟ توضیح دهید.

دو مورد از زبان پ(

های اوزون 

تروپوسفری را 

 .بنویسید

آلوتروپ های آ( .157

 ،اکسیژن را نام ببرید

چگالی و نقطه ی  ب(

 .جوش این دو ماده را مقایسه کنید

 پذیر است یا برگشت ناپذیر؟ معادله ی آن را بنویسید واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشت پ(

 از بین واکنش های زیر، در شرایط معمولی کدام برگشت پذیر وکدام برگشت ناپذیر هستند؟ .150

             سوزاندن سوخت های فسیلی -پ                  تبخیر اتانول -ب                تغییر رنگ عینک فوتوکرومیک -آ

 انحالل گاز اکسیژن در آب -ث                    سولفات بر اثر گرما (II)تغییر رنگ مس  -ت 

 واکنش های درون  باتری قابل شارژ-چ                                 واکنش هیدروژن با اکسیژن در حضور کاتالیزگر پالتین -ج

 

 انتخاب کنید IIگزینه مناسب را از ستون  Iبرای هریک ازموارد در ستون  .159

 IIستون  Iستون 

 N 1  آ در صنعت براي گندزدایي میوه ها و سبزیجات استفاده مي شود.  2

 فرابنفش  ب اصلي ترین جزء سازنده هوا کره که واكنش پذیري كمي دارد.  1

 MgO  پ بیشترین مقدار اوزون در آن قرار دارد. منطقه مشخصي ازهواکره است كه  3

 تروپروسفر ت قابل توجهي از گرماي جذب شده را با این نوع تابش از دست مي دهد.زمین بخش  1

 3O ث ازگازهای گلخانه اي به شمار می رود.  5

 استراتوسفر ج ماده ای که برای تبدیل  کربن دی اکسید به ماده معدنی درنیروگاه ها استفاده می شود. 6
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 پاسخ دهید.« پ» ، به مورد « ب» و «آ» با توجه به شكل زیر پس از تكمیل موارد  .144

 در الیه قهوه ای مایل به نارنجی در شكل، گازهای اوزون، ........... و ............ وجود دارد. -آ

اوزون موجود در این الیه در حضور ............... تشكیل می شود و به آن اوزون ............ می  -ب

 تصویر منظور از ردپای اوزون چیست؟در این  -گویند.پ

 ذکر دلیلدر شكل زیر ازسه ساختار برای مولكول اوزون رسم شده است. ساختار صحیح را با ت( 

 انتخاب کنید

 
 

  درس بررسی نكات مهم

 خواص و رفتار گاز ها

کتاب درسی را مطالعه کرده و به پرسش های زیر پاسخ دهید 50تا  01اکنون صفحه های   

 جمله های زیر را با عبارات های  مناسب کامل کنید: .141

اگربه یک نمونه .......فشارواردکنیم ،فشرده ترشده وحجم آن کمترمی شود آ(  

 .گیرد قرار بررسی موردر دیگ های گل از گیاهی عطرهای استخراج فرایند تا شد سبب............. های فعالیت ب( 

 1O چ 

 فروسرخ ه

  1CO خ
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 .باشد مشخص نیزآن  فشار و دما باید ،......... بر گازافزون نمونه یک توصیف برای پ(

 .یابد.................شدت به آنها حجم که شود می سبب مایع نیتروژن درون هوا، از شده پر های بادکنک دادن قرار با ت(

 .است........................ گوناگون گازهای از مول یک حجم یكسان، فشار و دما درث( 

 .است مانده جای بهاز ............»  شیمیایی خواص جامع کتاب»ج( 

 درستی و یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کرده و شكل صحیح موارد نادرست را بنویسید. .145

 مایع ها تراکم پذیرند. الف( گازها بر خالف جامدها و

 اتمسفر ، به عنوان شرایط استاندارد شناخته می شود. 1درجه سانتی گراد و فشار  54ب( دمای 

 است.  O ( M= 32 g/mol )2 مول گاز  4/4بیشتر از حجم    2CO  ( M=44g/mol) مول گاز 4/4پ( در شرایط یكسان حجم 

 لیتر است. 5/55در فشار و دمای ثابت ت( بر اساس قانون آووگادرو ، حجم مولی گازها 

 لیتر از گازهای مختلف ، جرم برابری دارند. 5/55،    (STP)ث( در شرایط استاندارد 

 درجه سانتی گراد ، یک مول از گازهای مختلف حجم ثابت و برابری دارند. 54اتمسفر و دمای  4ج( طبق قانون آووگادرو ، در فشار 

 ، تعداد اتم برابر دارند.گازهای اکسیژن و کربن دی اکسید لیتر از5چ( در شرایط یكسان 

درجه سانتی  54را در دمای   (Ne)گرم گاز نئون  54و   N )2(گرم گاز نیتروژن  CO   ،50)2 (گرم گاز کربن دی اکسید  55حجم مربوط به  .140

 می نامیم . V 3و   1V  ،2V به ترتیب   (atm 1 )گراد و فشار  یک اتمسفر

) 1-O=16 , N=14 , Ne=20 g. mol(C=12 ,  

 را به دست آورید.  V 3و   1V  ،2V الف( رابطه بین 

 ب( این رابطه با توجه به کدام قانون گازها قابل توجیه است؟  

 ج( قانون بیان شده در قسمت ب را در یک خط بنویسید.

) آ( جدول روبرو را کامل کنید و سپس به سواالت مطرح شده پاسخ دهید. .145 , , )H O C  1 16 12 

حجم 

نمونه 

 )لیتر(

حجم 

مولی 

 )لیتر(

فشار 

)اتمسفر

) 

دما )درجه 

 سلیسیوس(

تعداد 

 مول

جرم نمونه 

 )گرم(

جرم مولی 

)گرم بر 

 مول(

 گاز

  1 4  05  O2 
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   5  H2 

   105  CO2 

 شرایطی از فشار و دما که این آزمایش در آن انجام شده است، چه نام دارد؟ چرا؟ ب(

 درجه سلیسیوس برسانیم، کدامیک از اعداد زیر را برای حجم گاز اکسیژن انتخاب می کنید؟ چرا؟ 54پ( اگر دما را به 

5/55 - 90/50 - 5/11  

 و حجم آن وجود دارد؟ت( چه رابطه ای مستقیم یا وارونه بین تعداد مول یک گاز 

 باتوجه به شرایط داده شده درشكل های زیرانتظاردارید .144

 قرارگیرد؟چرا؟ Cیا Bپیستون درکدام یک ازنقاط 

 

 شامل  در شرایط استاندارد،زیر ندرسیلبا توجه به شكل زیر مشخص کنید  .146

 مول می باشد( 54/4ادل )هر ذره معاست؟ 2COچند گرم گاز.147

 

 تولد خودرابرای درک وفهم اثردمابرحجم گازدرفشارثابت دردوآزمایش متفاوت استفاده نمود.دانش آموزی بادکنک های  .140

 الف(بادکنک قرمزراداخل آب جوش قراردادوبادکنک ترکید.

 ب(بادکنک سبزراداخل آب مخلوط آب ویخ قراردادبادکنک جمع وکوچک شد.

 موارد الف وب مطابقت دارد؟ چرا؟  کدام یک از نمودارهای زیربا .149

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 با توجه به تصویر زیر مشخص کنید  .164

(1)  

V 
V 

T T 

(2)  
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  ( 2g.mol2=28 , Ar=40 , H2N=کدام بالن جرم بیشتری دارد؟) .161

 

  

 با فشار یكسان سیلندر شكل زیر نمونه ای از یک گاز را در .165

 دمای درون کدام سیلندر ، نشان می دهددماهای متفاوتی  و در

 بیشتر است؟ چرا؟

 

 

 در دما و فشار Bو  Aدو سیلندر زیربا جرم یكسانی از دو گاز  .160

 یكسان موجود است، جرم مولی کدام گاز کمتر است؟ چرا؟  .165

 

 

 روابط استوکیومتری واکنش های گازی و تولید آمونیاک

 پرسش های زیر پاسخ دهید:کتاب درسی را مطالعه کرده و به  07تا  05اکنون صفحه های 

 اجزای مرتبط دو ستون را به هم وصل کنید. .164

 

 

 باتوجه به جدول مقابل نقطه چین هاراکامل کنید. .166

 

 

 

 

 

 

 *شكل معین دارند  

 * تراکم پذیرهستند

 * به جو بی اثرمعروف است

 * عامل خوردگی فلزات است

 جامدات 

 اکسیژن 

 گازها

 نیتروژن

  مولكول جرم مولی

5/63 HCl(g) 4/1molHCl = ……..g 

55 10H4C 11/6g C4H10=………molC4H10 

58 (g)3SO 3/011×10 23SO3مولكول = …….gSO3 

158 6O12H6C 10H4(g)=……..LC10H45/8gC 
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واکنش   .167
     

         
g g g
 3A 1B 2C  فراهم شود، مطابق شكل 

 را تعیین کنید. C     و  Bو   Aپس ازپایان واکنش تعداد مول گازهای 

 

 

 

چند لیتر حجم دارد.  STPگرم گاز وارد فضا شود. این مقدار گاز در شرایط 4./465اگر هنگام استفاده از یک خوشبو کننده با هر بار اسپری کردن  .160

 مولكول ازاین گاز وجوددارد؟ درآن چند

1-62g.mol جرم مولی= 

 (به چه دلیل به جو بی اثرشهرت یافته است؟ چرادربسته بندی مواد غذایی به جای گاز نیتروژن از گاز اکسیژن استفاده نمی شود؟2Nنیتروژن ) .169

درواکنش  .174
   

( )            
g g
  g

2 2 3
N 3H 2NH  لیتر گازآمونیاک چند لیتر گاز هیدروژن نیاز است؟ 154دردماوفشار معین برای تولید 

 برحسب گرم چقدراست؟ xدرظرف های باحجم برابر مفدارعددی  .171

 )باانجام محاسبه ودلیل(

C=12            O=16          H=1 

  

𝟐𝑨𝒍(𝒔)سولفات انداخته شده تا واکنش زیر  انجام شود.         ІІگرم از فلز آلومینیوم در مقدار کافی محلول مس  0تیغه ای به جرم  .175 +

𝟑𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝑨𝒍𝟐(𝑺𝑶𝟒)𝟑(𝒂𝒒) + 𝟑𝑪𝒖(𝒔)      پس از پایان واکنش چند گرم فلز مس ایجاد خواهد شد؟( S=32 , Al =27 , O = 16 

, Cu= 63  

 STPکسید مصرف کند در این مدت چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط کیلوگرم کربن دی ا 55اگر یک درخت در یک سال طبق واکنش زیر  .170

)تولید می کند؟ , )O C 16 12  

( ) ( ) ( ) ( )CO g H O l C H O aq O g  2 2 6 12 6 26 6 6 

 با توجه به معادله زیر که تهیه گاز کلر در آزمایشگاه می باشد به سواالت زیر پاسخ دهید:

 باید در واکنش شرکت کند؟ HClلیتر گاز کلر چند مول  0/55برای تولید  STP الف( در شرایط 

را در این واکنش بنویسید.  HClبه  O 2Hب( نسبت مولی 
         

        
s aq s g L

   
22 2 2

MnO 4HCl MnCl Cl 2H O 

 میلی لیتر آب در یک ارلن درپوشیده حرارت داده می شود تا به دمای جوش برسد .   144     .175

 خاموش کنیم، چه اتفاقی می افتد؟الف ( اگر دراین هنگام شعله را 

 ب( اگر در این شرایط ارلن را زیر آب سرد قرار دهیم مجددا شروع به جوشیدن می کند. علت را توضیح دهید.

6g(C2H6)(g) 

45°C 

3atm 

Xg (CO2)(g) 

45°C 

3atm 
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 است(. 5CO ،1-g.L1/1آزاد می شود؟ )در دمای واکنش چگالی گاز  5COسدیم هیدروژن کربنات، چند لیتر گاز  g60/1از گرم کردن .174

 1

23 .:44,84  molgCONaHCO 

       gOHgCOsCONasNaHCO 223232 

 

 پتاسیم نیترات مطابق واکنش زیر، چند مول گاز تولید می شود؟ g5/54از گرم کردن  .176

      1

3223 .10122  molgKNOgOSKNOgKNO 

177. mol5/4 گاز اتان با چند گرم گاز اکسیژن به طور کامل می سوزد؟ 

       gHgCOgOgHC 22262 6472  

 1.16  molgO 

170. mL675  گاز هیدروژن در شرایطSTP چند گرم جرم دارد؟ 

 gmolH 11  

179. g5/5  گاز اوزون در شرایطSTP چند میلی لیتر حجم دارد؟ 

 gmolO 161  

 گاز آمونیاک چند میلی لیتر حجم دارد؟ g4/0باشد،  g.L60/4-1در دمایی مشخص برابر با  0NHاگر چگالی گاز آمونیاک  .104

 gmolHgmolN 11,141  

 گرم بخار آب، تقریبا چند گرم گاز هیدروژن و چند گرم گاز اکسیژن الزم است؟ 0/15برای تشكیل  .101

 1

222 .:16,122  molgOHOHOH 

 گرم گاز گوگرد دی اکسید با چند گرم اکسیژن به طور کامل واکنش می دهد؟ 6/1 .105

 1

322 .16,3222  molgOSSOOSO 

 تولید می شود؟ STPگرم گاز متانول، چند لیتر گاز هیدروژن در شرایط  40در واکنش زیر از تجزیه ی  .100

     gHgCOgOHCH 23 2 

 gOHmolCH 321 2  
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ی و چند مول اکسید آلومینیم تولید م STPدر شرایط  0SOگرم آلومینیم سولفات طبق واکنش زیر چند لیتر گاز  4/04از تجزیه ی حرارتی  .105

 شود؟

       gSOsOAlsSOAl 332342 3 

  gSOmolAl 3421
342  

خالص با مقدار اضافی نیتریک  Cuگرم فلز مس  04/6از واکنش  5NOبا محاسبه مشخص کنید در شرایط استاندارد تقریبا چند لیتر گاز  .104

 اسید تولید می شود؟

gmolCu 55/631  

         IOHgNONOCuaqHNOSCu 22233 224  

طبق واکنش زیر به دست می آید، پر می شود. اگر حجم کیسه  0NaNکیسه ی هوایی خودروها با گاز نیتروژن که از تجزیه ی سریع سدیم آزید  .106

 در نظر بگیرید.( g.L94/4-1لیتر باشد، برای پر شدن آن با گاز نیتروژن، تقریبا چند گرم سدیم آزید باید تجزیه شود؟ )چگالی نیتروژن  64ی هوا 

     gNsNasNaN 22 322  

gmolNgmolINaN 02/281,02/653 23  

چند لیتر گاز نیتروژن در شرایط استاندارد به  (CuO)اکسید  (II)با مقدار اضافی مس  0NHمول گاز آمونیاک  6/0محاسبه کنید از واکنش  .107

 دست می آید؟

gmolNH 03/171 3  

         gOHsCugNsCuOgNH 223 3332  

گاز اکسیژن مصرف کند، با توجه به واکنش تنفس:  L005اگر بدن انسان در دما و فشار ثابت و معینی به طور میانگین در هر شبانه روز  .100

       IOHgCOgOaqOHC 2226126 666  

 مصرف می شود؟ 6O15H6Cدر هر شبانه روز تقریبا چند گرم گلوکز 

    در نظر بگیرید.(  g.L5/1-1)چگالی گاز اکسیژن را  1

6 12 6
180 /16 .C H O g mol   

 در شرایط استاندارد گازهای اکسیژن و اتان طبق معادله ی شیمیایی زیر واکنش می دهند. .109

 
       gOHgCOgOgHC 22262 6472  

 لیتر گاز اکسیژن با مقدار اضافی از گاز اتان واکنش بدهد، چند لیتر گاز کربن دی اکسید تولید خواهد شد؟ 46در این شرایط اگر 
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     gNHgHgN 322 23  

روی می دهد:  C0و دمای  atm1واکنش زیر در فشار  .194     2 2 3
3 2N g H g NH g  

 لیتر گاز نیتروژن با مقدار کافی گاز هیدروژن، تولید می شود؟ 6/00در این شرایط چند مول گاز آمونیاک از واکنش کامل 

 مناسب کامل کنید.جاهای خالی را با کلمات یا عبارت های  .191

 آ( فرایندهای تهیه ........ و .......... شامل چندین واکنش گازی شكل است.

 ب( در واکنش گاز گوگرد دی اکسید با گاز اکسیژن، نسبت اکسیژن مصرف شده به گوگرد تری اکسید تولید شده ......... است.

 ننده )واکنش دهنده ها و .......( در یک واکنش می پردازد، ......... می گویند.پ( به بخشی از دانش شیمی که به ارتباط کمی میان مواد شرکت ک

 ت( به هر یک از ضرایب مواد شرکت کننده در یک معادله .............. شده، .......... استوکیومتری می گویند.

 .است.............  واکنش یک..............  و.............  از آمونیاک ی تهیه های واکنشث( 

 یكی از کودهای شیمیایی ......... داری که توسط کشاورزان به طور مستقیم به خاک ترزیق می شود ........... است ج(

 گاز ........... فراوان ترین جزء هواکره بوده و در مقایسه با اکسیژن از نظر شیمیایی ....... و ....... است.چ( 

یر انجام می شود؟ چرا؟کدام یک از واکنش های ز .195   2 2N g O g             یا   2 2H g O g  

 آ( گاز نیتروژن به چه نامی شهرت یافته است؟ چرا؟ .190

 ب( یكی از کاربردهای آن را بنویسید.

 نمایی از فرایند تولید آمونیاک شكل داده شده .195

 را نشان می دهد. آن را کامل کنید. 

 

 هابر در تهیه ی گاز آمونیاک با چه چالش هایی رو به رو بود؟ توضیح دهید.فریتس  .194

 گازهای هیدروژن، نیتروژن و آمونیاک را از نظر نقطه ی جوش مقایسه کنید. .196

 هابر چه شرایطی را به عنوان شرایط بهینه برای تهیه ی آمونیاک در صنعت بیان کرد؟ .197

 نیتروژن بنویسید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:واکنش تولید آمونیاک را از گاز هیدروژن و   .190

 الزم است؟ g.L40/4-1کیلوگرم آمونیاک، چند لیتر گاز هیدروژن با چگالی  47برای تهیه ی آ(

 چند کیلوگرم گاز هیدروژن و چند کیلوگرم گاز نیتروژن الزم است؟ STPلیتر آمونیاک، تقریبا در شرایط  5504( برای تولید ب
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