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خطبررسی به اولخط فصل ، دهم کنکور(شیمی بندي جمع براي )مورد97...مناسب

بهمراجعهباتنهاوگنجدنمیتجربیعلمقلمرودرواستبنیاديوبزرگبسیارپرسشیکهاستآمدهپدیدچگونههستیکهسوالاینبهپاسخ:1
.استپاسخگوییقابلاعتقاديچارچوب

.هستندپاسخگوییقابلتجربیعلمقلمرودردهندمیرخچگونهوچراطبیعیهايپدیدهوگرفتهشکلچگونهطبیعیجهان:2

برايرا)انقالبقبلسالیک؛خورشیدي1356(میالدي1977سالدررا2وویجرو1وویجرهاينامبهپیمافضادودانشمندانکیهانشناختبراي:3
.فرستادندفضابهخورشیديسامانهبیشترشناخت

اطالعات.(بودنپتون:4اورانوس:3زحل:2مشتري:1هايسیارهکنارازگذرباشیمیاییوفیزیکیهايشناسنامهتهیهپیمافضادوماموریت:4
)باشدتواندمیمواددرصدترکیبچنینهموسیاراتاتمسفرشیمیاییترکیب؛سازندهعنصرهاينوعشاملشناسنامه

خورشیديمنظومهدر:5

.استخورشیدبهنسبتسیارهپنجمینمشتريوسومینزمین

داردوجودزیرشکلگازيعناصرمشتريدر

.استزیادبسیارعنصر7بقیهوهیدروژندرصداختالفوعنصر8(کانگانههه(نئونوآرگون،گوگرد،نیتروژن،کربن،هلیم،هیدروژن

درصد2کربنودرصد6هلیم،درصد90هیدروژن

داردوجودعنصرزیر8زمیندر

.آلومینیموکلسیم،گوگرد،نیکل،منیزیم،سیلیسیم،اکسیژن،آهن

درصد14سیلیسیمودرصد32اکسیژن،درصد39آهن

.دارندوجوداکسیژنوگوگرددوعنصرسیارههردودر

.داردوجودفراوانینظرازششمرتبهدرگوگردسیارههردودر

مشتريدرموجودنجیبگازهايفراوانیدرصدترتیب

.استنئونازبیشترآرگونوآرگونازبیشترهلیم

.استسنگجنساززمینسیارهوگازجنسازمشتريسیاره

..استنزدیکهمبهاکسیژنوآهنفراوانیدرصد

(استفلزشبهازبیشترنافلزوبیشترازنافلزفلززمینکرهدرفراوانیدرصد )سیلیسیمواکسیژن...آهن.
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)عنصر8(مشتريوزمیندرموجودعناصرمقایسه

...نافلزهمه(کانگانهههه:مشتري بمونهیادتکانگان)

)شیرازي(کآگواسمن؛آهن:زمین

.فلزشبههمونافلزهمفلزهم

)کنکوربنديجمعمناسب(دهمشیمی...اولفصلنکاتبررسی

ایندهندهنشان)HeوH(داریمهممشتركعناصرکهاینعیندرمشتريوزمیندوسیارهدرعناصرفراوانیمیزانونوعدرتفاوتمشاهده:6
کهاستمطلب

.اندشدهتوزیعجهاندرناهمگونصورتبهعنصرها
:مهبانگ(استزیرصورتبهدانشمندانبرخیدیدازعنصرهاپیدایشچگونگی (
.استشدهآزادعظیمیانرژيآنطیکهبودههمراه)مهبانگ(مهیبانفجاريباکیهانسرآغاز

.گذاشتندعرصهبهپاهلیموهیدروژنعنصرهاي...پروتونونوترون،الکترونماننداتمیزیرهايذرهآمدنپدیدازپسشرایطآندر
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کردندایجادراسحابینامبهگازيايمجموعهوشدهمتراکم...شدهتولیدHeهلیموHهیدروژنگازهايدماکاهشوزمانگذشتبا
.شدندکهکشانوستارهپیدایشسببهاسحابیاینبعدهاکه

.میرندمیزمانیوکنندمیرشدTشوندمیمتولدهاستاره:7

.شوندپراکندهفضادرآنسازندهعناصرشودمیسببکهدلیلیهمان...استهمراهبزرگانفجارباستارهمرگ:8

.دهدمیرخايهستههايواکنش"ویژهوباالبسیاردماهاي"درخورشیدهمانندهاستارهندرو:9

.آیدمیپدیدترسنگینعنصرهاي...ترسبکعنصرهايازآنهادرکههاییواکنش:ايهستههايواکنش:10

.شودمیفراهمترسنگینعنصرهايتشکیلشرایط،باشدتربیشستارهدمايچههر:11

اتموشوندمیمتالشی،مهیبانفجاريدر،دادهدستازراخودپایداري،بخشیگرماونورافشانیسالمیلیونچندینازپسستارگانیچنین:12
شودمیپراکندهگیتیسرتاردرهاآندرونهاي

دلیلهمینبه

.دانستعنصرهاتولیدکارخانهبایدراستارگان:13

ترسنگینعنصرهايتشکیلشرایط،باشدبیشترستارهدمايچههر.شوندساختهآندربایدعنصرهاییچهکهکندمیتعیینستارهاندازهودما:14
.شودمیفراهم

.نداردنوترونخودهستهدرونکههیدروژنازغیربهاستنوترونوپروتون،الکتروناتمیزیرذرهسهداراياتمهر:15

.دهندمینشانZباراآنوگفتهاتمیعدد،اتمهستهدرموجودهايپروتونتعدادبه:16

.دهندمینشانAباراآنواتمهستهدرموجودهاينوترونوهاپروتونمجموع:جرمیعدد:17

.دهدمینشانراهستهدرموجودهاينوترونتعداداتمیعددوجرمیعددتفاوتیوندرهمواتمدرهم:18

.استبرابرالکترونوپروتونتعدادخنثیاتمدر:19

:مکانهم(ایزوتوپ:20 .آنهاستهاينوترونتعداددرهاایزوتوپتفاوت.دارندمتفاوتجرمیعددویکساناتمیعددکهعنصریکهاياتمبه)

جدولدرهانوترونتعداددرتفاوتوجودباعنصریکهاياتمهمهرواینازواستوابستهآناتمیعددبهعنصرهرهاياتمشیمیاییخواص:21
(کنندمیاشغالرامکانیکتنهاايدوره )مکانهم.

.دارندتفاوتیکدیگرباچگالیمانندجرمبهوابستهفیزیکیخواصبرخیدرهاایزوتوپ:13

.استساختگیایزوتوپ4وطبیعیایزوتوپسهدارايهیدروژن:هیدروژنهايایزوتوپ:14

.استناپایداردیگرطبیعیایزوتوپوپایدارآناولایزوتوپدوهیدروژنطبیعیهايایزوتوپبیناز:15

.ناپایدارتراستهمهاز)7جرمیدعد(آن7ایزوتوپکهاست)طبیعییکیوساختگیتا4(ناپایدارایزوتوپ5دارايهیدروژن:16
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ایزوتوپازنیمیآنطیکهاستزمانیمدتعمرنیمواقعدر.استپایداراندازهچهتاایزوتوپآنکهدهدمینشانایزوتوپهرعمرنیم:17
.شودمیمتالشی

.شودمیگفتهایزوتوپرادیو)ناپایدار(زاپرتوهايایزوتوپبه:18

شوندمیمتالشیزمانگذشتباوهستندناپایدار،باشد1/5ازبیشیابرابرهاپروتونبههانوترونشمارنسبتکههاییهستهاغلب.
کنیددقتاغلبکلمهبه.

.استطبیعیایزوتوپ2دارايلیتیم:19

:بسپریدخاطربهرااستآمدهزیرشکلدرکههیدروژنهايایزوتوپپایداريترتیب:20

)ساختگیعنصر26.(شودمییافتطبیعتدرعنصر92تنها...شدهشناختهعنصر118از:21

درایزوتوپرادیواین...شدساختهايهسته)راکتور(واکنشگاهدرکهاستبشردستساختعنصرنخستین99جرمیعددو43اتمیعددباتکنسیم:22
.داردايویژهکاربردپزشکیبرداريتصویر

بایدیدیونزیراشودمیاستفادهتیروئیدشکلايپروانهغدهبرداريتصویربرايتکنسیماز:23

استتکنسیمحاويکهیونی

.شودمیفراهمبرداريتصویرامکانتیروئیددریوناینمقدارافزایشباوکندمیجذبنیزرایوناینتیروئیدغدهوداردمشابهیاندازه

.کردنگهداريطوالنیمدتبرابوتهیهراعنصرایناززیاديمقادیرتواتنمیواستکمتکنسیماتمماندگاريزمان:24

کاربهایزوتوپ.(داردکاربرداتمیراکتوردرسوختعنوانبهاغلبآنهايایزوتوپازیکیکهاستزاییپرتوفلز...ترینشدهشناخته...اورانیم:25
.استکمتردرصد0/7ازطبیعیمخلوطدرایزوتوپاینفراوانی.)است235_اورانیمرفته

.داردقراراکتنیدهادستهدروواسطهعناصرجزاورانیوم

"ایزوتوپیسازيغنی"فراینداینبهکهدهندافزایشعنصرهايایزوتوپمخلوطدرراایزوتوپاینمقدارتوانستندایرانايهستهدانشمندان:26
.شودمیگفته

نیروگاهدرسوختوکشاورزي،پزشکیدرآنهاازکهطوريبههستندآنازگیريبهرهومهاربهموفقبشرولیهستندخطرناكبسیارهاایزوتوپرادیو:27
.شودمیاستفادهاتمیهاي

.بردنامراتکنسیموفسفرتوانمیایراندرشدهتولیدهايایزوتوپرادیواز:28

.آیدمیشماربهايهستهصنایعهايچالشازآنهادفع،استخطرناكوداردزاییپرتوخاصیتهنوزاتمیراکتورهايپسماند:29
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وجودهموگلوبینساختاردرآهنهايیونزیراشودمیاستفادهخونگردشدستگاهازبرداريتصویربرايکهاستایزوتوپرادیویک59_آهناتم:30
.دارند

.استالکتریکیانرژيتولیددرآنهاازاستفادهزاپرتوموادهايکاربردازیکی:31

.ندارداقتصاديصرفهواستزیادآنتولیدهزینهاما،)کیمیاگري(کندتولیدطالتواندمیانسانشیمیعلمپیشرفتبا:32

.گویندمیدارنشانگلوکز،زاپرتواتمحاويگلوکزبه:33

.داردوجودپرتوزااتمحاويگلوکزهمومعمولیگلوکزهمسرطانیتودهدر:34

.هستندسیگاري،شوندمیدچارریهسرطانبهکهافرادياغلبرواینازداردزاپرتوموادتوجهیقابلمقدارقلیانوسیگاردود:35

.بسپریدخاطربهرازیرشکلدرشدهمشخصهايقسمت:36

.کردپیدادسترسیاطالعاتبهتوانمیآسانتروترسریع،یادگیريدرپایههايمهارتازیکیکردنبنديطبقه:37
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راگوناگونعنصرهايرفتارتوانمیآنبهتوجهباکهگیرندمیقرارهمکنارجدولیدرشانشباهتاساسبرشدهشناختهعنصر118تناوبیجدولدر:38
.کردبینیپیش

.داردوجودگروه18ودوره7تناوبیجدولدر،اندشدهسازماندهیاتمیعددافزایشاساسبرعنصرهاايدورهجدولدر:39

گرفتهقرارستوندرکهگروههرعناصرودارندمتفاوتیشیمیاییخواصاندگرفتهقرارهمکناردراتمیعددافزایشاساسبردورهیکدرکهعناصري:40
.شودمیتکرارمشابهصورتبهعنصرهاخواصراستبهچپازدورههردر.دارندمشابهشیمیاییخواص...اند

.دهدمینشانعنصررادورهوگروهشمارهايدورهجدولدرعنصرهرمکانیاموقعیت:41

اتمجرمتعیینبرايرانسبیجرممقیاسدلیلهمینبه،کردگیرياندازهراجرمشانومشاهدهراآنهاتواننمیمستقیمروطبهوریزندبسیارهااتم:42
.بریممیکاربهها

.کنندمیگیرياندازه،است12_کربناتمجرمدوازدهمیککهamuاتمیجرمواحدباراهااتمجرم:43

.استamuدوهزارمیکحدوددروناچیزالکترونجرموamuجرمبابرابرتقریببانوترونوپروتونجرم:44

.کنیدمطالعهدقتبهرااستآمدهزیرجدولدرکهشانجرموالکترونونوترونوپروتوننماد:45

وهستندریزنکردنیباورطوربههااتم:46

آورددستبهراآنهاتعدادشمارشودستگاهیهیچباتواننمی

هاياتمتعدادتوانمیباشیمداشتهرااتمیکجرماگریعنی...کردمحاسبهعنصرنمونهدرراسازندههايذرهشمارتوانمیموادجرمرويازاما
.کردمحاسبه)جرمازمشخصیمقدار(عنصرنمونهیکدرراسازنده

.کنندمیگیرياندازهزیاددقتباراهااتمجرمجرمیسنجطیفمنابهدستگاهیازاستفادهبادانشمندان:47

.بودخواهد1بابرابر...گرمحسببرهیدروژناتمیکجرمدرآووگادروعددضربحاصل:48

.استآمدهزیرتصویردرگرمواحدوamuواحدحسببرجرمبینارتباط:49
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.استamu14بابرابرنیتروژناتمیکجرممثالعنوانبه،بودخواهدهستهدرموجودهاينوترونوهاتعدادپروتونمجموعبابرابراتمیکجرم:50

یکجرمبابرابرعددينظرازیابودخواهدمولبرگرمحسببرولیاتمیکجرمیعددهمانبابرابرگرمحسببراتمهرازمولیکجرم:مهمنکته
.بودخواهدamuحسببراتم

.کردگشاییرمزراآفرینشرازهايتوانمیآنازاستفادهباکهاستکلیدينور:51

.کردگیرياندازهمستقیمطوربهتواننمیراآنهاهايویژگیآسمانیاجرامدیگروخورشیدبودندوردلیلبه:52

.کردتعییندماسنجمانندابزاريباتواننمیراداغبسیاراجسامدماي:53

.استچقدرآندمايوشدهساختهچهازسیارهیاستارهآنکهدهدمینشانرسدمیمابهسیارهیاستارهیکازکهنوري:54

.بدهدمابهآنهادربارهارزشمندياطالعاتموادگوناگونازشدهگسیلتوهايپرازاستفادهباتواندمیباکهاستدستگاهیسنجطیفدستگاه:55

،استپراکندههوادرهنوزبارشازپسکههوادرموجودآبهايقطرهازعبورباامارسدمینظربهسفیدخورشیدنور:56

پیوستهايگسترهوشدهتجزیه

.استگوناگونهايرنگازموجطولنهایتبیشاملکهکندایجادهارنگاز

بیشترپرتوهابقیهازبنفشپرتوانحرافمیزان...گیردمیبردررابنفشتاسرخهايرنگازايگسترهوشدهتجزیهمنشورازعبورهنگامخورشیدنور:57
.خواهدبودبیشترموجانرژيمیزانباشدترکوتاهموجطولچههرکهاستموجطول؛موجهايویژگیازیکی.است

.گویندمیمرئیگستره...استنانومتر700تا400ناحیهدرکهگسترهاینبهکهببیندنورراازمحدوديگسترهتواندمیانسانچشم:58

.کنندمیحملانرژيخودباکهاستمغناطیسالکتروهايپرتوازبزرگیبسیارگسترهشاملخورشیدنور:مهمنکته

.استمغناطیسالکتروپرتوهايگسترهازکوچکیبخشتنهامرئینور:دیگربیانبه

.گویندمینشرداردمیگسیلمغناطیسالکتروپرتوهايخوداز؛انرژيجذب���باشیمیاییمادهیکآندرکهفراینديبهشیمیدان:０

.شودمیگفتهخطینشريطیفآنبهکهآیدمیدستبهالگوییدهیمعبورمنشوریکازراترکیبیکازشدهنشرنوراگر:مهمنکته

.استرنگزردومشابهآنگوناگونهايترکیبوسدیم���فلزشعلهرنگ.دارندرنگیشعلههانمکازبسیاريکهدهدمینشانتجربه:60
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.استآنهادرسدیمبخاروجوددلیلبههابزرگراهکنارهايالمپرنگزردنور:61

.شودمیاستفادهفامسرخهاينوشتهوتبلیغاتیتابلوهايدرنئونالمپاز:62

.گیردمیبردررامرئیطیفگسترهازکوتاهیباریکهفقط)عنصرهرازشدهنشررنگ(عنصرهرشعلهرنگ:63

چه(عنصرهرویژهخطینشريطیفوشودمیگفتهنشريخطیطیفآنبهروایناز؛استرنگیموجطولباخطچندشاملتنهاعناصرنشريطیف:64
.کرداستفادهعنصرشناساییبرايآنازتوانمیانگشتاثرمانندواست)نافلزچهوفلز

.استکاالهاهايبستهبررويبارکدکاربردمانندخطینشريطیفکاربرد:65

عنصرچندطیفدرشدهدیدهرنگیهايخطدتعدا:66

خط4:لیتیموهیدروژن

هرواستمتفاوتخطوطاینقرارگیريمکانولیدارندخط4خودنشريطیفدردوهرهیدروژنولیتیمکهاستدرست:مهمنکته
)استمتفاوترنگیخطوطموجطول.(دارندراخودبهمخصوصنورکدام

خط9:هلیم
خط22:نئون

شدموفقداردمعینیانرژيهیدروژناتمدرالکتروناینکهگرفتننظردرباوي.کندخودآنازرانوبلجایزهتوانستدانمارکیفیزیکدانبورنیلز:67
.کندتوجیهراعناصربقیهخطینشريطیفنبودقادرولیدادتوضیحخوبیبهراهیدروژنخطینشريطیفمدلاینباوکندارائههیدروژناتمبرايمدلی



٩

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

.بوداتمساختاربهنسبتدانشمنداننگرشبهبودبرايمهمیبسیارگامولینداشتزیاديعمراگرچهبوراتمیمدل

ارائهاتمبرايايالیهساختاري...هااتمازنورنشرچگونگیچنینهموعنصرهادیگرخطینشريطیفایجادعلتوتوجیهدنبالبهدانشمندان
دروتربزرگبسیارفضاییدرهاالکترونوگرفتهقراراتممرکزدروکوچکبسیارفضاییدرهستهکهگیرندمینظردرايکرهرااتم،مدلایندر.کردند

.دهندمینمایشnباراالیههرشمارهوکنندمیگذاريشمارهبیرونسمتبههستهازراهاالیهاین.شوندمیتوزیعهستهپیرامونهاییالیه

.شودمینامیدهاصلیکوانتومیعددnو

.داردبیشتريحضوراحتمالزیرشکلدرشدهدادهنشانمحدودهدرامایابدمیحضورهستهپیراموننقاطهمهدر؛باشدکهايالیههردرالکترون

.استدیگرالیهبهالیهیکازالکترونانتقالهنگامانرژيبودنايپیمانهیاکوانتومیاتمکوانتومیمدلدرجالبومهمنکته:68

.استکوانتومییاگسستهمیکروسکوپینگاهدراماپیوستهصورتبهماکروسکوپینگاهدرمادهمانندنیزانرژي

.بودخواهدبیشترالیهدرموجوديهاالکترونانرژيباشدتربزرگnچههر:69

مقدارچههر.یابندمیانتقالباالترايالیهبهالیهیکازمعینانرژيجذبباهاالکترونعنصریکگازيهاياتمکردنگرمونورتابشبا:70
.یابندمیانتقالباالتريهايالیهبههاالکترون؛باشدبیشترشدهجذبانرژي

(شودمیکمترقبلیالیهباانرژيمیزاناختالف؛شودمیتربزرگnشمارههرچه:71 )مهمبسیار.



١٠

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

داردقرارپایهحالتدراتمشودمیگفتهکهطوريبهاستبرخوردارنسبیپایداريازاتمودارندمعینیانرژيوآرایش،الیههردرهاالکترون:72
.

میگفتهبرانگیختهحالت؛حالتاینبهکهیابندمیانتقالباالترهايالیهبهمعینوکافیانرژيجذبهابااتم)اتمناپایدارحالت(برانگیختهحالت:73
.شود

برايوبرگردندپایهحالتبهنهایتدروپایدارترحالتبهانرژيدادندستازبادارندتمایلوهستندناپایداروترانرژيپربراگیختههاياتم
)خطینشريطیفتشکیلهمان(استانرژيدادندستازبرايشیوهترینمناسبنورنشرالکترون

.دهدمینشانترپایینهايالیهبهباالترهايالیهازراهاالکترونبازگشتهنگامشدهنشرپرتوهايعنصرهرخطینشريطیفدررنگینوارهر

.استاتمیعددبهوابستهواتمآنویژهاتمهرهستهپیرامونالکترونیهايالیهانرژي

بهمنحصرخطینشريطیفعنصرهربراینبنااستمتفاوتگوناگونهاياتمدرهاآنمیانانرژيتفاوتهاوالیهانرژيباالمطلببهتوجهبا
.کندمیایجادراخودش

.گیرندمیقرارمرئینورناحیهدر2الیهبه3و6،5،4هايالیهازهاییانتقالکنیددقت

بنفش:2به6انتقال

آبی:2به5انتقال



١١

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

سبز:2به4انتقال

قرمز:2به3انتقال

.بسپریدخاطربهراقصاب

.کنیددقتهستهازشدندوربایکدیگرباهاالیهانرژيتفاوتبه

.دادتوضیحآنالکترونیآرایشرويازتوانمیرااتمهرالکترونیآرایش:هاالیهزیروهاالیهدرهاالکترونتوزیع:74

.داردالیهزیریک...1برابرnبااولالیهمثالعنوانبه.داردوجودالیهزیرnشمارهتعدادبهاصلیالیههردراتمهرالکترونیآرایشنوشتنبراي

.داردالیهزیرn_1تاصفرازالیههروشودمیمشخصlنمادباالیهزیرهر

.آیدمیدستبه4l+2رابطهازالیهزیرهرظرفیت

الکترون2گنجایشsالیهزیر

الکترون6گنجایشpالیهزیر

الکترون10گنجایشdالیهزیر

.داردراالکترون14گنجایشfالیهزیر

.آیدمیدستبه2n^2رابطهازاصلیالیههردرموجودهايالکترونتعدادبیشترین

.استگامبهگامافزایشیاساختنمعنايبهآفباآلمانیيواژهدهدمینشانگوناگونهاياتمدرراهازیرالیهشدنپرترتیبآفباقاعده

زیرسپسواستکمتريانرژيدارايکهشودمیپرهستهبهترنزدیکهايزیرالیهابتداهازیرالیهبهالکترونافزودنهنگامآفباقاعدهمطابق
.شدخواهدپرباالترهايالیه

.داردبیشتريانرژي،تربزرگnباالیهزیرباشد؛یکسانالیهزیرچندیادوبرايn+lاگرکهطوريبهداردبستگیn+lوnبههاالیهزیرانرژي

طیفهايروشکمکبهامروزه.داردنارساییجدولعنصرهايبرخیاتمبراياما؛کندمیبینیپیشراعنصرهااغلبالکترونیآرایشآفباقاعده
.کنندمیتعییندقتباراهاییاتمچنینالکترونیآرایش،پیشرفتهسنجی

نخست،فشردهآرایشبهدستیابیبراي.شودمیخواندهفشردهالکترونیآرایشکهنوشتتوانمینیزدیگريشیوهبهراهااتمالکترونیآرایش
نجیبگازشیمیایینمادبااستنجیبگازیکالکترونیآرایشهمانندکهالکترونیآرایشازبخشیسپس؛نوشتهگستردهصورتبهرانظرمورداتمآرایش

.شودمیجایگزین

.استاتمظرفیتالیهنامبهالیهترینبیرونیدرهاالکترونآرایشنمایشدلیلبهالکترونیآرایشاهمیت

.کندمیتعیینرااتمشیمیاییرفتار؛آنهايالکترونکهاستايالیهاتمیکظرفیتالیه

.گویندمیاتمظرفیتهايالکترون؛ظرفیتالیههايالکترونبه



١٢

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

.است4sو3dهايالیهزیرشاملظدفیتالیه،چهارمدورهازdدستهعنصرهايدر

.دادنشانزیرصورتبهتوانمیراهاالیهزیردرالکترونشدنپرترتیب

آنهاپذیريواکنشمیزانمبنايتوانمیرانجیبگازآرایشبهدستیابیوداردبستگیآنظرفیتهايالکترونتعدادبهاتمهرشیمیاییرفتار:75
.دانست

.استرنگزردکلرگاز:76

.استشدهتشکیلاتمیکازتنهاکهاستآنیونییاکاتیون،اتمیتکیون:77

.شوندمینامیدهدوتایییونیترکیب؛باشندشدهساختهعنصرنوع2ازتنهاکهیونیهايترکیب:78

.دهدمینشاندرطبیعتراهااتمازشدهشناختههايیونزیرجدول:79

.شوندمینامیدهمولکولیهايترکیب،دارندمولکولخودساختاردرکهشیمیاییهايترکیب:80

.گویندمیمولکولیفرمول،دهدمینشانراعنصرهرهاياتمشمار،سازندهعنصرهاينوعبرافزونکهشیمیاییفرمولبه:81

.استهامولکولبعديسهنمایشبرايروشی،کنپرفضامدل:82



١٣

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

.استشدهدادهنشان،دارندوجوددواتمیهايمولکولشکلبهاتاقفشارودمادرکهعنصرهاییزیرجدولدر:83

.شودمیمحاسبهايهستههايواکنشدرشدهتولیدانرژيآنازوارائهاینشتینتوسطE=mC^2رابطه:84

.استشیمیاییرفتارازاينشانهالکتردنگرفتنیادادندستاز:85

.شودمیایجادرنگزردنور؛سوداعمالشورخیاریکبهولتی110ووبمتناالکتریکیجریاناگر:86

همیناستشدهتشکیلسربازکردندمیگمانکهظاهريشکلعلتبهقدیمدرواستنرمبسیارکهاستکربنازشکلیدگرگرافیت:87 به ،
است معروف مداد سرب به هنوز .دلیل

(استگرمحسببرمولکولمولیکجرمبابرابرamuحسببرمولکولیکجرم:88 )عددينظراز.

.استشدنپرحالدرآنهادر4fالیهزیروگرفتهقرارالنتانیدهادستهدر70تا57عناصرتناوبیجدولدر:89

.استشدنپرحالدرآنهادر5fالیهزیروگرفتهقراراکتینیدهادستهدر102تا89اتمیعددعناصرباتناوبیجدولدر:90

E=mCرابطه:91 .شودمیمحاسبهايهستههايواکنشدرشدهتولیدانرژيآنازوارائهاینشتینتوسط2

.استشیمیاییرفتارازاينشانهالکترونگرفتنیادادندستاز:92

.شودمیایجادرنگزردنور؛سوداعمالشورخیاریکبهولتی110ووبمتناالکتریکیجریاناگر:93



١۴

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

.استشدهتشکیلسربازکردندمیگمانکهظاهريشکلعلتبهقدیمدرواستنرمبسیارکهاستکربنازشکلیدگرگرافیت:94

(استگرمحسببرمولکولمولیکجرمبابرابرamuحسببرمولکولیکجرم:95 )عددينظراز.

.استشدنپرحالدرآنهادر4fالیهزیروگرفتهقرارالنتانیدهادستهدر70تا57عناصرتناوبیجدولدر:96

.استشدنپرحالدرآنهادر5fالیهزیروگرفتهقراراکتینیدهادستهدر102تا89اتمیعددعناصرباتناوبیجدولدر:97

خطبررسی به )مورد195...کنکوربنديجمعبرايمناسب(دومفصل،دهمشیمیخط

راخورشیدگرماي،استپاكهوايازسرشارکهايهاله،استچرخشحالدرگازهاازايهالهدرايفیروزهگوییهمانندفضادرزمین:1
.کندمیتوزیعماسیارهسرتاسردرراآبومحافظتکیهانیخطرناكپرتوهايازرازمینساکنان،داردمینگهخوددر

گوناگونگازهايازمخلوطیاتمسفراینواستفراهمآنرويزندگیامکانکهدارداتمسفريزمینتنها،خورشیديهايسیارهمیاندر:2
.استیافتهامتدادزمینسطحازمتريکیلو500فاصلهتاکهاست

.ماندمیسیبپوستنازکیبهزمینبهنسبتکرههواضخامت،کنیمتشبیهسیببهرازمیناگر:3

.شودمینامیدههوااغلبکهاستکرههواهمانیازمیناتمسفرزمینپیرامونايفیروزهالیه:4

سببهامولکولگرماییانرژيدیگرسويازوشودمیاتمسفرازآنهاخروجازمانعوداردمینگهخودپیراموندرراگازهااینزمینجاذبه:5
.شوندتوزیعکرههواسرتاسردروباشندجنبشحالدرپیوستهتاشودمی

هواکههاییمکاندریاوزدمیبادکهروزهاییمگر،کنیمنمیحسخودپیراموندرراآنوجودمعمولطوربهماوهستندنامرئیگازهااغلب:6
.استجریاندرخوبیبه

زمینسطحازکیلومتري12تا10فاصلهدرهواییوآبتغییرات.استخورشیدوآب،هواکره،زمینمیانکنشبرهمنتیجههواوآب:7
.افتدمیاتفاقتروپوسفرالیهیعنی

همهدرفشاراین؛داردفشارگوناگونگازهايداشتندلیلبهنیزکرههوا،استظرعدیوارهباآنهايمولکولبرخوردازناشیگازهرفشار:8
.شودمیواردیکسانمیزانبهومابدنبرهاجهت

.دانستآنبودنايالیهبردلیلیتوانمیراکرههوادردماتغییرروند:9

.یابدمیکاهشچگالیو)حجمواحددرهاذرهتعداد(کاهشکرههواهايمولکولتراکم،زمینسطحازگرفتنفاصلهبا:10

میافتدرجه6حدوددردما،مترکیلوهرازايبهارتفاعافزایشباالیهایندر،دهدمیرختروپوسفرالیهدرزمینهوايوآبتغییرات:11
.رسدمیگرادسانتیدرجه55منهايحدودبهالیهانتهايدروکند

وهلیممانندمثبتاتمیتکهايیون.(شودمیمشاهدنیزمثبتهايیونگازهايمولکولبرعالوه؛باالبهمترکیلو100ارتفاعاز:12
)نیتروژنواکسیژنماننداتمیدوهايیونوهیدروژنواکسیژن
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نورازگیريبهرهباگیاهان.استخوردهگره،هواگازهايباکرهزیستدرگوناگونجاندارانزندگی؛کرهزیستباهواکرهکنشهمبر:13
.کنندمیتولیدراجانداراننیازمورداکسیژن،کرههوااکسیدديکربنمصرفوخورشید

.کنندمیتثبیتخاكدرگیاهانمصرفبرايراهواکرهنیتروژنگاز،بینیذرهجانداران

.گیرندمیکهنگیمزهوبوگیرندقرارآزادهوايمعرضدرطوالنیمدتبهآفتابگردانوبادام،گردومغز:14

.شودمیاستفادهنیتروژنگازازخوراکیموادبرخیبنديبستهدر؛دادافزایشراغذاییموادماندگاريزمانتوانمیمناسببنديبستهبا:15

لوژیکیبیوهاينمونهدارينگهبرايچنینهموغذاییموادانجمادبرايسازيسرماصنعتوخودروهاتایرکردنپربراينیتروژنگازاز:16
.شودمیاستفادهپزشکیدر

.دارندحیاتینقشروزانهزندگیدرکههستندکرههواگازهايجملهازاکسیدديکربنواکسیژن،نیتروژن:17

.قراردارد)تروپوسفر(زمینبهالیهتریننزدیکدرکرههواجرمازدرصد75حدود:18

وبودهمتغیرهوارطوبتکهکنیدتوجه؛داردوجودآرگوندرصد0/928واکسیژندرصد21،نیتروژندرصد78پاكوخشکهوايدر:19
.استدرصدیکحدودهوادرآببخارمیانگین

.دارندقرارزنونوکریپتوننهایتدروهلیمآنازبعدونئونسپس،بیشترینآرگوننجیبگازهايمیانازهواکرهدر:20

.داردقرارسومرتبهدرآرگونگازودهدمیتشکیلاکسیژنونیتروژنگازدوراکرههواعمدهبخش:21

.شوندمیتهیه؛مایعهوايجزبهجزتقطیرازکهدانستآرگونواکسیژن،نیتروژنگازسهتهیهبرايغنیمنبعیتوانمیراهوا:22

200ازکهدهدمینشانآتشفشانیهايسنگوقطبیهايیخچالدریخبلورهايدرافتادهدامبههوايمورددردانشمندانهايبررسی:23
.استماندهثابتتقریباکرههواسازندهگازهاينسبت،کنونتاپیشسالمیلیون

بخارهايهدایتوآوريجمعوکردنمخلوطوکردنگرمبرايوکردطراحیموادتقطیرمنظوربهحیانبنجابرکهايسادهوسیلهانبیق:24
.رفتمیکاربهحاصل

.کنندمیجداهمازراهواسازندهاجزايتقطیربرجدراهوازپتروشیمیدر:25
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فشارازاستفادهباسپس؛شودگرفتهآنغباروگردتادهندمیعبورهاییصافیازهوارانخستکرههواسازندهاجزايجداسازيبراي:26
در.شودمیجداآنازیخ❄صورتبههوارطوبت،گرادسانتیدرجهصفرتاهوايدماکاهشبا.دهندمیکاهشپیوستهراهوادماي

بسیارمخلوط؛گرادسانتیدرجه200منهايدمايتابیشترکردنسردباوآیدمیدرجامدحالتبهنیزاکسیدديکربنگازدرجه78منفیدماي
وجداسازيسازندهگازهاي،تقطیرستونیکازمایههوايعبورباپایاندروگویندمیمایعهوايآنبهکهآیدمیدستبهمایعچندازسردي

.شوندمیذخیرهجداهايظرفدر

درگازاین.داردناچیزطبسیارپذیريواکنش؛زیرااستتنبلمعنايبهآرگونواژه.استسمیغیروبو؛بیرنگبیگازيآرگون:27
وفلزهابرش،جوشکاريدراثربیمحیطعنوانبهآرگون؛شودمیتهیه���زیادبسیارخلوصبامایعهوايجزبهجزتقطیرازشیرازپتروشیمی

.رودمیکاربهايرشتههايالمپچنینهم

.شودمیبخارکندومیجوشیدنبهشروعمخلوط،بالنیکندرومایعهوايریختنهنگام:28

���.استآمدهکرههوادهندهتشکیلگازهايجوشنقطهزیرجدولدر:29

.استدشوارجزبهجزتقطیرروشدرخالصاکسیژنتهیه:30

.هستندمعروفنیزکمیابگازهايبهرواینازاستکمبسیارکرههوادرزنونوکریپتون،آرگون،هلیممانندنجیبگازهايمقدار:31

)27درموردآرگونهايویژگیباکنیدمقایسهوکنیددقت(استمزهبیوبوبی،رنگبیگازترینسبکعنوانبههلیم:32

ازترمهموغواصیکپسولوجوشکاريدراثربیگازعنوانبهچنینهموتبلیغاتیوتفریحی،هواشناسیهايبالنکردنپردرآرگوناز:33
.شودمیاستفادهMRIمانندبرداريتصویرهايدستگاهدرالکترونیکیقطعاتکردنخنک���همه

.دارندکاربردجوشکاريدراثربیمحیطعنوانبههردوهلیموآرگون:34

زیرینهايالیهدربیشتريمقداروهوادرآناز��ناچیزيمقدارکهطوريبهشودمییافتکمخیلیمقداربهزمینکرهدرهلیم:35
.ترندمناسبصنعتیمقیاسدرتولیدبرايوسرشارترکرههواازآنزمینیمنابعروایناز.داردوجودزمینپوسته

گازمخلوطازدرصد7حدودکهدهدمینشانتجربیهايیافته.شودمیتولیدزمینژرفايدرايهستههايواکنشازهلیم:36
.استمتفاوتگوناگونگازيهايمیداندرهلیممقدار.دهدمیتشکیلهلیمراطبیعی
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بهمقرونطبیعیگازجزبهجزتقطیرازهلیمتهیهودآوردستبهنیزطبیعیگازجزبهجزتقطیرازمایعهوايبرافزونتوانمیراهلیم:37
(شودمیواردکشورهادیگرازهلیمچنانهمواندنشدههلیمتهیهوجداسازيبهموفقکنونتاکشورمانمتخصصاناما؛استترصرفه

.داردزیاديکاربردپزشکیدر (

.شودمیکرههواواردمصرفبدونسوختنهايفراوردهسایرهمراهبهطبیعیگازدرموجودهلیم:38

.کنندمیحملاکسیژنگازازاتاقکیخودبانیزهواپیماهاوکنندمیحملاکسیژنکپسولارتفاعاتبهصعودهنگامبهکوهنوردان:39

درکرهآبدراکسیژن،استخوردهگرهآنوجودبهزمینرويزندگیکهاستکرههوادهندهتشکیلگازهايترینمهمازیکیاکسیژن:40
کربومانندزیستیهايمولکولساختاردراکسیژنچنینهم.داردوجودعنصرهادیگرباترکیبصورتبهکرهسنگدر.آبهايمولکولساختار

.شودمییافتنیزهاپروتئینوهاچربی،هاهیدرات

داردتفاوتهمباکرههواگوناگونهايالیهدرآنمقدارچندهر؛داردوجوددواتمیهايمولکولشکلبهعمدهطوربهکرههوادراکسیژن:41

.یابدمیکاهشاکسیژنگازفشار؛کرههوادرارتفاعافزایشبا:42

.شودمیتبدیلگرماییونورانیانرژيبهشیمیاییانرژي،چربیسوختنواکنشدر،سوزپیهچراغدر:43

روزانهکهشیمیاییهايواکنشازتوجهیقابلبخش،دهدمیواکنشموادوعنصرهااغلبباواستپذیرواکنشگازياکسیژن:44
،آهنیوسایلزدنزنگ،خاكوسنگفرسایش،چوبپوسیدن،غذاییموادفساد.استاکسیژنگازوجوددلیلبهدهدمیرخماپیرامون
.هستندهاواکنشاینجملهازهاسوختسوختن

انجاماکسیژنکمکبهنیز)ايیاخته(سلولیسازوسوختوقندهاوهاچربیمانندغذاییمواددرشدهذخیرهشیمیاییانرژيسازيآزاد:45
.شودمی

کاشانهخانهموتوریابخاري،گازاجاقدرشهريگازسوختنازوخوردوهاحرکتبرايالزمانرژيخودروموتوردرگازوئیلوبنزینسوختناز:46
.شودمیفراهمهاخانهکردنگرموپزوپختبرايالزمگرماي)هاآپارتمان(ها

صورتبهآنشیمیاییانرژياز)کنیددقت(بخشیودهدمیواکنشسرعتبهاکسیژنبامادهیکآندرکهشیمیاییواکنش:47
.شودمیآزادنوروگرما

.شودمیآزادانرژيزیاديمقدار،آببخاروCO2وSO2گازهايتولیدواکسیژنحضوردرسنگزغالسوختناز:48

وکاملسوختنباشدکافیاکسیژناگر؛داردبستگیدسترسدراکسیژنمقداربهفسیلیهايسوختسوختنواکنشدرهافراوردهنوع:49
میتولیدآببخارواکسیدديکربنهمراهبهمونوکسیدکربنگازباشدکماکسیژنمقداراگر.استآببخارواکسیدديکربنهافراورده

.بودخواهدناقصسوختنصورتایندرکهشود

اینهموداردوجودمحیطدرکافیاکسیژنکهاستاینرنگبیواستآبیکاملسوختنشعلهرنگورنگزردکاملسوختنشعلهرنگ:50
.کندمیکاردرستیبهسوزگازوسیلهکه
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وهواازکمترگازاینچگالی)سمیغیرآرگونهايویژگیباکنیدمقایسه(استسمیبسیاروبوبی،رنگبیگازيکسیدمونوکربن:51
.شودمیپخشاتاقفضايهمهدرسرعتبهواستزیادبسیارآنانتشارقابلیت

هموبهاتصالازپسآنهايمولکول.استاکسیژنبرابر200ازبیشوزیادبسیارخونگلوبینهموبامونوکسیدکربنترکیبیمیل:52
گونههرقدرتوفلجراعصبیسامانهوشودمیمسمومیتباعثویژگیاینوکنندمیجلوگیريبدنهايبافتبهاکسیژنرسیدنازگلوبین
.شودمیاومرگباعثوکردهسلبفردازرااقدامی

.سوزندمیاکسیژنگازبامناسبشرایطدرآهنمانندفلزهااغلب:53

.استزردسدیموآبیگوگرد،سفیدمنیزیمسوختنشعلهرنگ:54

.شودمیجوشکاريعمرطولواستحکامسببجوشکاريهنگاماثربیمحیطازاستفاده:55

.باشدهمراصدانوروایجادگاهیورسوبتشکیل،گازسازيآزادیاوبو،مزه،رنگتغییرباتواندمیشیمیاییتغییر:56

.کندمیتغییرآنرنگوشودمیشیمیاییتغییردچار؛شودمیدادهگرماشکربهکههنگامی:57

.داردگازحالتبخارومایعحالتمذاب،جامدحالترسوبواکنشمعادلهدر:58

.باشدشیمیاییواکنشچندیایکشاملتواندمیشیمیاییتغییرهر:شیمیاییاکنشوشیمیاییتغییرتفاوت:59

شرایطدربارهاطالعاتیوآنهافیزیکیحالتتواندمیهافراوردهوهادهندهواکنششیمیاییفرمولنمایشبرافزوننماديمعادلهدر:60
.کندارائهنیزواکنش

.کنندمیپیرويجرمپایستگیقانونازآنهاهمهکهاستاینشیمیاییهايواکنشمهمهايویژگیازیکی:61

.استثابتواکنشمخلوطدرموجودموادکلجرم:62

کنیممحاسبهخواهیممیراضرایبمجموعکهزمانیکنیددقتولینیستیکضریبنوشتنبهنیازيشدهموازنهشیمیاییهايمعادلهدر:63
.نکنیمفراموشراهایکحتماوحتما،

.استبرابرفراوردههاياتمتعدادبااولیهموادهاياتمتعدادشدهموازنهمعادلهدر:64

.باشندممکنطبیعیعددترینکوچکبایدضرایب؛شدهموازنهمعادلهدر:65

.دادتغییرفراوردهواولیهموادشیمیاییفرمولدرراوندهازیرنبایدکردنموازنهبراي:66

مولکولدتعدااساسبرهمومولتعدادبراساسهم:شودمیخواندهصورتدوبهشدهموازنهشیمیاییمعادله:67

آهنفلزو)ناخالصاکسیدآلومینیم(بوکسیتترکیبصورتبهآلومینیم:شوندمییافتترکیبشکلبهطبیعتدرفلزهااغلب:68
.داردوجودطبیعتدر)ناخالصاکسید)III(آهن(هماتیتصورتبه

.کندمیتحمیلکشورهااقتصادبهراهنگفتیهايهزینهساالنه،فوالديوآهنیوسایلزدنزنگ:69
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سنگازطوالنیفرایندطیوزیادانرژيصرفباراآنهانخستفلزهاازاستفادهبراي،دارندروزانهزندگیدرايگستردهبسیارکاربردفلزها:70
.برندمیکاربهگوناگونهايدستگاهووسایل،ابزار،موادتولیدبرايراآنهاسپس؛کنندمیاستخراجمعدن

.شوندمیترکیبهوااکسیژنبادوبارهوشدهشیمیاییتغییردچار،گیرندمیقرارهوامعرضدروسایلاینکههنگامی:71

میتشکیلرنگايقهوهآهنزنگودادهواکنشمرطوبهوايدراکسیژنباآهنآندرکهاستاکسایشواکنشیک،آهنزدنزنگ:72
دهدقرارحملهموردرافلزماندهباقیوکندنفوذزیرینهايالیهبهاکسیژنوبخارآبتاشودمیسببواستمتخلخلزنگاراین،دهد

.شودتبدیلزنگاربهفلزهمهکهکندمیپیداادامهجاییتااکسایشواکنشاینو

.ریزدمیفرووشودمیخردضربهاثردروشودمیپوستهپوسته،نداردراالزماستحکامزنگار:73

.گویندمیاکسایشواکنش،استهمراهانرژيتولیدباکهاکسیژنباموادآرامواکنشبه:74

.شودمیگفتهخوردگیاکسایشاثربرفلزهافروریختنوشدنخرد،شدنتردبه:75

دراماشودمیتبدیلاکسیدآلومینیمبهودادهواکنشاکسیژنبانیزآلومینیمفلز؛نیستیکساناکسیژنبرابردرفلزهاهمهرفتار:76
تشکیلاکسیدآلومینیمبودنچسبندهدلیلبهکهیابندنمیاکسایشفلزدرونیهايالیه،آهنخالفبرکهايگونهبهاستمقاومخوردگیبرابر
ازسازيساختماندرگاهیدلیلهمینبهوشودمیفلزدرونیهايالیهاکسایشمانعوکندمیعملمحافظالیهیکعنوانبهکهاستشده
.شودمیاستفادهآهنیجايبهآلومینیمیهايپنجرهدرو

.استآهنازبیشترنیزرويورويازبیشترآلومینیمپذیريواکنش:77

مدتیازپسمنزلشیرهايکردنچکههنگامشودمیسبب؛)III(آهنهايیونبهآنتبدیلوآبدر)II(آهنهايیونوجود:78
.کرداستفادهسرکهیاآبلیموبهآغشتهپنبهازتوانمیپدیدهاینازخالصیبراي؛آیدوجودبهاستآهنزنگهمانکهايقهوهرسوب

.چسبدمیفلزسطحبهمحکمکهاستپایدارومتراکمساختاريباجامدياکسیدآلومینیم:79

درونیرشتههاسیمایندر.باشندمقاوموضخیمباید؛زیادالکتریکیرساناییبرداشتنعالوه)قويفشار(باالولتاژبابرقانتقالهايسیم:80
)استبرقجریانعبوروقراريبرمسئولآلومینیمروکش.(استمینیمآلوازآنهاروکشوفوالداز

.استبیشترآلومینیمازآهنچگالی:81

.کنندمیتولیداکسیدنوعدواکسیژنباواکنشدر،آهنمانندفلزهاازبرخی:82

رنگزرد...کلرید)III(آهن:83

)روشنسبز(رنگسبز...کلرید)II(آهن

رنگآبی...کلرید)II(مس

رنگسبز...کلرید)I(مس

.شوندمیتبدیلنافلزهااکسیدبهودهندمیواکنشآنبانیزنافلزهابلکه،سودنمیمحدودفلزهابهتنهااکسیژنباعنصرهاواکنش:84
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.شودمیاستفادهمناسبپیشوندهاياز)نافلزدوازترکیبی(نافلزيهاياکسیدگذارينامبراي:85

عنصرایننامازپیشمونوپیشوندبردنکاربهاز،باشدداشتهوجودچپسمتعنصرازاتمیکتنها،ترکیبیکمولکولیفرمولدراگر:86
.شودمیپوشیچشم

پیوندسهیادو،یکبادبگرهاياتمواستمرکزياتم)هیدروژناتمجزبه(شودمینوشتهچپسمتکهاتمی،مولکولیفرمولدر:87
.شودمیمتصلآنبهاشتراکی

.دهدمیتشکیلاشتراکیپیوندیکتنها،باشدکنارياتم،هالوژناتمهرگاه:88

.استآنسازندههاياتمظرفیتالیههايالکترونمجموعبابرابر،مولکولدرناپیونديوپیونديهايالکترونمجموع:89

.استمقدمگانهسهپیوندبردوگانهپیوندنمایشلوویسساختاررسمدر:90

بهتوانمیهمراپیونديهايالکترونزوجواستداخلیهايالیههايالکترونوهستهعنصرنشانهازمنظورلوویسساختاررسمدر:91
.دادنشانکوتاهخطباهموالکترونجفتصورت

اینافزودنزیرا؛افزایندمیخاكبهکشاورزيدروريبهرهافزایشبرايفلزياکسیدعنوانبهرا)آهک(اکسیدکلسیمکشاورزانبرخی:92
.کندتغییرگیاهدسترسردمعدنیموادنوعومقدارتاشودمیسببخاكبهموادنوع

.شودمیاستفادههادریاچهآببودناسیديمیزانکنترلبراياکسیدکلسیماز:93

.روندمیبینازآبدراکسیدديکربنمقدارافزایشباوهستندآهکیاسکلتباتنانکیسهازگروهی،هامرجان:94

اسیديخاصیتافزایشباوشودمیحلهااقیانوسودریاهاآبدرآناززیاديبخش،کرههوادراکسیدديکربنمقدارافزایشبا:95
.افتدمیخطربهآبزیانزندگی

.شودمیاستفادهسازيساختماندرزیاديمقداربهسیمانوگچاز:96

.دارندبازيخاصیتسیمانوگچ:97

اسیدوبازترتیببهآبباآنهاواکنشاززیرا؛نامندمیاسیدياکسیدهايرانافلزياکسیدهايوبازياکسیدهايرافلزيهاياکسید:98
.شودمیتولید



٢١

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

.است7ازکمترpHدارايواسیدياندکی،آندرمحلولاکسیدديکربنوجوددلیلبهباران:99

.دارنداسیديخصلتقهوهوفرنگیگوجهآب،معدهاسید،خودروباتريآب:100

.دارندبازيخصلتمعدهشربتوآمونیاكمحلول،گازاجاقکنندهتمیزمحلول،کنبازلولهمحلول:101

؛روندمیباالوشوندمیکرههواواردفسیلیهايسوختسوختنازکههاییآالیندهواقعدربیایدپایینبایدرودمیباالآنچهکرههوادر:102
.برگردندزمینبهبایدسرانجام

بارشی؛شوندمیحلآبدربارشهنگامکههستندSO2وNO2اسیدياکسیدهايشاملعمدهطوربهکرههوادرموجودهايآالینده:103
.استباریدهاسیديبارانگوییممیکهاستحالتایندر؛ریزدمیفروزمینبهوداردگیريچشماسیديخاصیتکه

میوههايباغ،هاجنگلبربارزیانتاثیر؛توانمیاسیديبارانهايزیاناز:104

.زندمیآسیبجاندارانهايبافتبهآباسیديخاصیتمیزانتغییرزیرابردنامراآبزیانزندگی

.استتشخیصقابلسرعتبهکهداردهاچشموتنفسدستگاه،پوسترويبرهمباريزیانآثار

.شودمیبدنپوستخوردگیتركوخشکیباعثباراناسیديخاصیتگاهی

.گذاردمیجايبرناپذیريجبرانآثارجاندارانزندگیدرآبpHردتغییر

بهمجهزکهدریاهادرشناورهايگویچهوپیمااقیانوسهايکشتی،هاماهواره،هواشناسیهايبالونازاستفادهبادانشمندان:105
.کنندمیرصدآننقاطسرتاسردررازمینکرهدمايپیوسته،هستنددماحسگرهاي

.استیافتهافزایشزمینکرهدمايمیانگین)اخیرسالصد(گذشتهسدهطولدرکهدهدمینشانشواهد:106



٢٢

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

.یافتخواهدافزایشسلسیوسدرجه4تا1/8بین2100سالتازمینکرهدمايکنندمیبینیپیشدانشمندان:107

.شودمیآغاززودترهفتهیکحدوددرگذشتهسال50بهنسبتشمالینیمکرهبهاردرفصلکهدهدمینشانشواهد:108

کرهنیمدربرفمساحتوافزایشآزادهايآبسطحجهانیمیانگینافزایشزمینسطحدمايجهانطمیانگین؛اخیرسالصددر:109
.استیافتهافزایششمالی

.داردزمینکرههوايوآبدرايکنندهتعیینبسیارنقشکهاستايگلخانهگازترینمهماکسیدديکربن:110

،نساجی،غذایی،دارویی،کشاورزيهاطفراوردهوآمدپدیدبزرگصنایع.شدساختهوطراحیصنعتیآالتماشین،صنعتیتحولبا:111
سدسببویافتافزایشگیريچشممیزانبهالکتریکیانرژيبهنیازنتیجهدرشدندتولیدصنعتیمقیاسدروانبوهصورتبهپتروشیمیایی

.شودکرههواوارداکسیدديکربنانبوهیحجمویافتهافزایشفسیلیهايسوختحستببیمصرفمیزانتا

همواکسیدديگوگردواکسیددينیتروژن،کسیدمونونیتروژن،مونوکسیدکربن،اکسیدديکربنفسیلیهايسوختسوزاندناثردر:112
.شودمیکرههواواردنسوختههايهیدروکربنچنین

گذاشتخواهداثرجهانمردمانهمهزندگیبرمارفتارروایناز؛شودمیجابهجاآندرشودمیکرههواواردکهاکسیديديکربن:113

.کندمیتولیداکسیدديکربنانبوهیحجمهواپیماهادرفسیلیسوختسوزاندن،نفتیسکوهايدرسوزيآتش:114

.گذاردمیتاثیرکرههواروي؛دهدمیانجاممحیطیمختلفشرایطدرکهرفتارهاییوکندمیاستفادهکهوسایلینوعوانسانزندگیسبک:115

شدهایجاديردپااینچههر؛باشدکرههواوزمینکرهرويهاانسانازیکهرگذارياثرمیزانبیانگرکهتواتدمیاستاصطالحیردپا:116
.بودخواهدترطوالنیطبیعیپدیدهوسیلهبهتعدیلبرايالزمزمانوبودخواهدماندگارترآناثر،باشدترسنگین

تنفسیهايبیماريانواعآمدنوجودبهوتهوع،سردرد،چشمسوزشباعثوکندمیزشتراشهرچهرهوداردبديبويآلودههواي:117
.شودمیریهسرطانمانند

.شودمیکرههواواردوتولیدگازاینازمقدارچهفعالیتیکانجاماثربریامحصولیکتولیددردهدمینشاناکسیدديکربنپايرد:118

.کندمیمصرفاکسیدديکربنگرمکیلو50حدوددرساالنهتنومنددرختیک:119

.کندمیکمکاکسیدديکربنپايردکاهشبهگیاهیهايپوششوهاباغ،مزارعتوسعهوحفظ:120

برقانرژيساعتواتکیلویکتولیدازايبهشدهتولیداکسیدديکربنمیزان:121

0/9:سنگزغال

0/7:خامنفت

0/36:طبیعیگاز

0/01:باد



٢٣

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

0/03:زمینگرماي

0/05:خورشیدانرژي

.بودخواهدخورشیدانرژيبهمربوطمیزانکمترینوسنگزغالبهمربوطاکسیدديکربنتولیدمیزانبیشترینترتیببه

ازمراقبتوکاشتاکسیدديکربنپايردکاهشهايراهازیکیاینبنابر؛کندمیمصرفرااکسیدديکربن،گیاهانکمکبهطبیعت:122
.استدرختان

در؛پوشانندمیشفافهايپالستیکازايالیهبامعینیارتفاعتاراآنهادورتادورکههستندايویژهکشاورزيهايزمین،هاگلخانه:123
.شودمیکشتکشاورزيهايفراورده؛زمستاندرویژهبهسالفصولتمامدرهاگلخانه

.استکمتربیرونمحیطبهنسبت؛روزشبانهطولدرگلخانهمحیطدمايتغییرات:124

زمین،رسدمیزمینسطحبهآنازبخشیتنهاوکندمیبرخوردآنهايذرهدیگروهامولکولباکرههواازگذرهنگامخورشیدنور:125
زمینازشدهگسیلهايپرتوانرژيکهتفاوتاینبا؛کندمیگسیلمغناطیسالکتروپرتوهايخودازداغجسمیکمانندوشدهگرم
.استبلندترآنهاموجطولوکمتر

نداشتوجودکرههوااگرکهطوريبه؛شودمیزمینکرهشدنگرمسببواستگلخانهبرايپالستیکیالیهمانندزمینبرايکرههوا:126
.یافتمیکاهشگرادسانتیدرجه18منهايبهدرجه25اززمینازکرهدمايمیانگین

باالترزمیندماي؛باشدبیشترکرههوادرگازهااینمقدارچههر؛بردنامراآببخارواکسیدديکربنتوانمیايگلخانهگازهاياز:127
.رفتخواهد

.بسپاریدذهنبهخوبیبهرازیرشکلبهمربوطاطالعات:128



٢۴

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

بهرهبارازندگیکیفیتبتوانآنهاکمکبهکههستندهاییفراوردهوفرایندهاجستجويدرهاشیمیدانکهشیمیازايشاخهسبزشیمی:129
.کردمحافظتطبیعتاززمانهمودادافزایشطبیعیمنابعازگیري

متوقفیادادکاهشگذارندمیجايبرزمینکرهرويسنگینیهايردپايکهشیمیاییموادمصرفوتولیدبایدسبزشیمیراستايدر:130
.کرد

،سویاگیاهبرگوشاخمانندگیاهیپسماندهايازوداردنیزاکسیژن؛هیدروژنوکربنبرعالوهخودساختاردرکهاستسوختیسبزسوخت:131
.آیدمیدستبهروغنیهايدانهونیشکر

.شودمیتجزیهترسادهموادبهبینیذرهجاندارانوسیلهبهواستپذیرتخریبزیستسبزسوخت:132

.هستندسبزسوختازهایینمونهگیاهیهايروغنواتانول:133

.روندمیکشتزیرسبزسوختتولیدبرلیاسترالیاکشوردرسویامزارع:134

کلسیمیااکسیدمنیزیمباراصنعتیمراکزوهانیروگاهدرشدهتولیداکسیدديکربن؛توانمیمعدنیموادبهاکسیدديکربنتبدیلبراي:135
.)بودخواهدکربناتمنیزیموکربناتکلسیمفراورده.(دادواکنشاکسید

آنهاساختاردردلیلهمینبهوشوندمیساختهنشاستهمانندگیاهیموادپایهبرکههستندپلیمرهایی،سبزهايپالستیک:136
.گردندمیبازطبیعتبهوشوندمیتجزیهکوتاهینسبتازمانمدتدروداردوجودنیزاکسیژن

.کردنگهداريوذخیرهزمینزیردرامنوعمیقهايمکاندر؛کرههوادرکردنرهاجايبهتوانمیرااکسیدديکربن:137

دفنبرايمناسبیجاهايهستندنفتوگازازخالیکهنفتقدیمیهايچاهوگازقدیمیهايمیدان؛زمینزیردرمتخلخلهايسنگ:138
.هستنداکسیدديکربن

.شودمییافتگوناگونهايترکیبصورتبهکهاستجهانعنصرترینفراوانهیدروژن:139

.کندتولیدگرماونوروبسوزدتواندمیفسیلیهايسوختمانندهیدروژن:140

.استسنگزغالازبیشترنیزبنزینوبنزینازبیشترطبیعیگاز،طبیعیگازازبیشترهیدروژنگرمیکسوختنازايبهشدهآزادگرماي:141

سنگزغال>بنزین>طبیعیگاز>هیدروژن

.بودخواهدسنگزغالنهایتودرطبیعیگازآنازبعدوبنزینآنازپس،بیشترهمهازهیدروژنقیمت؛قیمتاماو:142

واستیکسانطبیعیزگاوبنزینسوختنازناشیفراوردهواستمشتركآببخارهاسوختهمهدرسوختنازناشیهايفراورده:143
ديگوگرد؛آببخارومونوکسیدکربن،اکسیدديکربنبرعالوهسنگزغالمورددرو)پاكسوخت(کندمیتولیدآببخارفقطهیدروژن

.داردوجودنیزاکسید

.دهدمینشانخوبیبهراشدهدادهاطالعاتزیرتصویر:144



٢۵

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

امررااینعلتکهاستشدهدرجآنبررويکهاستقیمتیازبیشترکاالهاازبسیاريبرايشدهتمامقیمتمواردبسیاريدر:145
برهاییهزینهوزندمیآسیبزیستومحیطشهروندانسالمتبهکهکردذکرراکاالتولیدبرايالزماستانداردهايرعایتعدمبهتوانمی

.کندمیتحمیلجامعهمردمودولت

کشوربرايکاالتولیدبرايشدهتمامقیمتکهکنندتولیدراکاالییهاکارخانهوهاشرکتمجموعدرهرگاهپایدارتوسعهالگوياساسبر:146
.گرددمیطبیعیمنابعمصرفکاهشیاحفظسببمدتدرازدروشودمیکشورواقعیرشدسببتوسعهاینیابدکاهش

کشورهابرخیکهاستاجتماعیمالحظاتواقتصاديمالحظات،محیطیزیستمالحظاترعایتیعنیپایدارتوسعهالگوياساسبر:147
.کنندمیهنگفتیهايگذاريسرمایههیدروژنگازتولیدبرايباالقیمتعلیرغم

(هواپیماوخودروتولیدهايشرکتاکسیددرديکربنمقدارکمترینانتشارباموتورهاییتولیدوپذیرتخریبزیستهايپالستیکتولید:148
.استپایدارتوسعهالگويراستايدرنیز)بودنگرانعلیرغم

.شودگرفتهنظردرآنمحیطیزیستواجتماعی،اقتصاديهايهزینههمه،فراوردههرتولیددرکهاینیعنیپایدارتوسعه:149

مانند)استراتوسفر(کرههواباالییهايالیهدرکهداردشهرتاوزونبهکهشودمییافتکرههوادرنیزاتمیسهشکلبهاکسیژنعنصر:150
.استناچیزکرههوادرآنمقدارکهچندهر؛استکردهاحاطهرازمینکرهپوششی

.شودمیگفتهعنصریکبلوريیامولکولیگوناگونهايشکلبهآلوتروپیاشکلدگر:151

.داردقرارمحدودهآندراوزونمقداربیشترینکهشودمیگفتهاستراتوسفرازمشخصیمنطقهبهاوزونالیهاصطالح:152

بارزیانآثاراززمینموجوداتتاشودمیزمینسطحبهخورشیدفرابنفشتابشازايعمدهورودبخشمانعاوزونهايمولکول:153
.بماننداماندرتابشاین

.دادنسبتاوزونمولیجرمبودنبیشتربهتوانمیراعلتکهاستبیشتر)-183(اکسیژناز)-112(اوزونجوشنقطه:154

.شودمیاستفادهآبدرونبینیذرهجاندارانبردنبینازوسبزیجات،هامیوهزداییگندبراياوزونگازازصنعتدر:155

.دادنسبتاکسیژنواوزونلوویسساختاربهتوانمیامررااینعلتکهاستبیشتراکسیژنگازازاوزونگازپذیريواکنش:156

.استآنرفتاروخواصکنندهتعیین؛مادههرساختار:157



٢۶

کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

پیوند،رسدمیمولکولاینبهفرابنفشانرژيپرتابشکههنگامیوداردوجودکوواالنسیپیوند3اوزونمولکوللوویسساختاردر:158
شدهتولیدهايذره؛شودمیتبدیلO2مولکولیکواکسیژناتمیکبهاوزونمولکولوشکندمیاکسیژنهاياتمازدوتابینکوواالنسی

میآزادسرخفروتابشصورتبهانرژيمقداريواکنشایندراما،کنندتولیدرااوزونمولکولیکدیگرباواکنشدردوبارهتوانندمی
رابهفروسرخترانرژيکمهايتابشوکندمیجذبرافرابنفشتابشازتوجهیقابلبخشاوزونالیه؛چرخهاینانجامبادرواقع؛شود

.داردمیگسیلزمین

.دهدمیرخپذیربرگشتشیمیاییهايواکنششارژ،قابلهايباتريدر:159

:سببآنوجودوآیدمیشماربهخطرناكوسمیايآالیندهکهشودمییافتنیزتروپوسفرالیهدراوزون:160

.شودمیهاریهدیدنآسیبوچشمانسوزش

.شودمیشناختهآالیندهعنوانبهتروپوسفرالیهدرومحافظعنواتبهاستراتوسفرالیهدراوزون:161

باکرههوادرموجودجامدهايوهامایع،گازهاکنشهمبرازوشناسدمیراکرههواشیمیاییترکیبکهاستمتخصصیکرههوادانشیمی:162
.استآگاه،کنندمیزندگیآنرويکهايزندهموجوداتوزمینسطح

ودهدنمیواکنشاکسیژنبامعمولطوربهداردوکمیبسیارپذیريواکنش،کرههواسازندهجزتریناصلیعنوانبهنیتروژنگاز:163
.شوندمیتبدیلنیتروژناکسیدهايبهوشدهترکیبهوادردوگازاینبرقورعدهنگامتنها

.شودمینیتروژناکسیدهايتشکیلباعثکهستباالاياندازهبهدما،استشدهایجادبرقورعدکهايناحیهدر:164

واکنشازگازاینواستايقهوهرنگبهاکسیددينیتروژنکهچراشودمیدیدهروشنايقهوهرنگبهاغلبهاکالنشهرآلودههواي:165
.آیدمیوجودبهباالدمايدروخودروموتوردروناکسیژنونیتروژنگازهاي

.داردوجودنیتروژناکسیدهايتوجهیقابلمقداربه،بزرگوصنعتیشهرهايآلودههوايدر:166

اوزونگازمقداريکرههوادرموجوداکسیژنگازواکسیددينیتروژنبینواکنشازوخورشیدنورحضوردرشهرهاکالنآلودههوايدر:167
.استتروپوسفرياوزونهمانکهشودمیتولید

N2 ( g ) + O2 ( g ) 2NO( g)

NO( g) + O2( g) 2NO2 ( g)

NO2 ( g) + O2 ( g) NO (g) + O3 (g)

.استآنازگازيهايمولکولانتشارازناشیمحمديورزگلبوي:168

میاشغالراظرففضايهمهوآیندمیدرآنمحتويظرفشکلبهوندارندمعینیحجموشکلمایعاتوجامداتخالفبرگازها:169
.استبرابرآنمحتويظرفحجمباگازنمونهیکحجمکنند

.استپذیرتراکممایعوجامدخالفبرگاز:170

.باشدمشخصنیزآنفشارودماباید،مقداربرافزونگازنمونهیکتوصیفبراي:171
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.یابدکاهششدتبهآنهاحجمکهشودمیسببمایعنیتروژندرونهواازشدهپرهايبادکنکدادنقرار:172

.استاتمسفر1فشاروگرادسانتیدرجهصفردماياستانداردشرایطازمنظور:173

سالباردراولین.(استمعروفآووگادروقانونبهبیاناینکهاستبرابرهمباگوناگونگازهايازمولیکحجم،یکسانفشاردماودر:174
)شدبیاناوتوسط1811

.استلیتر22/4استانداردشرایطدرگازهامولیحجم:175

استوکیومتري؛پردازدمی)واکنشهردرکنندهشرکتمواد(فراوردهودهندهواکنشموادمیانکمیارتباطبهکهشیمیازبخشیبه:176
.گویندمیواکنش

.گویندمیکیومترياستوضریب؛شدهموازنهمعادلهیکدرکنندهشرکتموادضرایبازیکهربه:177

ناپذیرواکنشوفعالغیرشیمیایینظرازاکسیژنبامقایسهدرواستکرههواسازندهجزترینفراوانوتریناصلینیتروژنگاز:178
(است ).کنیددقتزیرمعادلهبه.

استفادهنیتروژنگازازآنجايبهاستشیمیاییتغییرایجادعامل،اکسیژنزگاکههاییدرمحیطویافتهشهرتاثربیجوبهژننیتروگاز:179
.کنندمی

.شودمیتزریقخاكبهمستقیمطوربهکهاستآمونیاكکودهااینازیکی؛افزایندمیخاكبهرادارنیتروژنشیمیاییهايکودکشاورزان:180

.کنندمیاستفادهنیتروژنگازازهواجايبهخودروتایربادتتظیموکردنپربراي:181

استآنهاترینمهمازیکیآمونیاكکهکنندمیتهیهنیتروژنگازازگوناگونیموادصنعتدرامروزه:182

.شدشیمینوبلجایزهبرندهنیتروژنوهیدروژنگازهايازآمونیاكتهیهدلیلبه1918سالدرهابرفریتس:183

.بودواکنشانجامبرايبهینهشرایطیافتن،هابرچالشبزرگترین:184

.شودنمیانجاماتاقفشارودمادرهابرفرایندواکنش:185

.است)آهنیورقه(کاتالیزگرحضوردراتمسفر200فشارودرجه450دمايبهینهشرایط:186
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؛آمونیاكازمخلوطیواکنشظرفدرواستپذیربرگشتواکنشاینزیرا،شودنمیتبدیلفراوردهبهاولیهموادهمههابرفراینددر:187
.داردوجودنیتروژنوهیدروژن

.بودواکنشمخلوطاز)آمونیاك(فراوردهجداسازيهابررويپیشدیگرمشکل:188

.سازدجداراآمونیاكتقطیرازاستفادهباتوانستموادجوشنقطهبررسیباهابر:189

.هابرفراینددردهندهواکنشاجزاجوشنقطهمقایسه:190

سولفیدهیدروژن:H2Sنام:191

:استئارین(شترکوهاندرشدهذخیرهچربی:192 (C57H110O6

شترپلیسیانقالب

.استشدهتشکیلمتانازعمدهطوربهشهريگاز:193

.شودمیتولیدنیزمونوکسیدکربن،آببخارواکسیدديکربنبرعالوهمتانگازناقصسوختندر:194

.افتدمیاتفاقناقصسوختن؛استکماکسیژنکهمحیطیدر:195
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خطبررسی به )مورد150...کنکوربنديجمعبرايمناسب(سومفصل،دهمشیمیخط

.استفراوانآبازپوشیدهسطحیواکسیژنازسرشارجويباماسیاره:1

.رودمیشماربهآبزیانبرايزیستگاهترینپهناوروزندگیبرايجاترینامن،خورشیديسامانهمیاندرزمین:2

نظردرمسطحرازمینکرهسطحاگر،استپوشاندهآبراآنسطحدرصد75بهنزدیکزیرا؛شودمیدیدهآبیرنگبهفضادرزمین:3
.پوشاندمیمتر2تاراآنسطحهمهآب؛بگیریم

.داردشوريمزهاغلبواستشدهحلآندرگوناگونهاينمکازتوجهیقابلمقدارکهاستهمگنمخلوطیدریاهاوهااقیانوسآب:4

تقریبازمینکرههايآبدرشدهحلموادکلجرمکهآنجاییازوشودمیآبواردکرهسنگازگوناگونموادتنمیلیاردهاساالنه:5
.شوندخارجهااقیانوسودریاهاآبازنیزمادهمقدارهمینبایدپس،استثابت

مادهتبادلبخشچهاروسامانهایندرونکهدانستکرهزیستوکرهسنگ،کرهآب،هواکرهشاملبزرگايسامانهتوانمیرازمین:6
.وجوددارد

.شوندکرههواواردغباروگردصورتبهجامدشیمیاییموادوگوناگونگازهايشودمیسببآتشفشانیهايفعالیت:7

کنندمیمصرفراآبدرمحلولاکسیژنگازاززیاديبسیارمقداروکرههواواردرااکسیدديکربنتنمیلیاردهاساالنهآبزيجانداران:8

شوندمیکرهسنگیاهواکره،کرهآبواردترکوچکهايمولکولصورتبهوشدهتجزیهشیمیاییهايواکنشاثربرجانورانوگیاهانالشه:9
.کنندمیزمینکرهگوناگونهايبخشواردرادارکربنهايترکیباززیاديمقدارساالنهجاندارانچنینهم؛

.دارندشیمیاییوفیزیکیهايکنشهمیکدیگربرباآنگوناگونهايبخشوپویاستشیمیاییدیدگاهاززمین:10

.استشدهتشکیلهانمکوماسهمانندجامدموادازکرهسنگ:11

.استشدهتشکیلدیگرگازهايواکسیژن،نیتروژنشاملکوچکهايمولکولازکرههوا:12

.استشدهتشکیل...وهایون،آبکوچکهايمولکولازکرهآب:13

.کنندمیایفااساسینقشهامولکولدرشتآنهاهايواکنشدرکهاستزمینکرهرويجاندارانشاملکرهزیست:14

.دهدمیرانشاندریاآبدرموجودهايآنیونوهاکاتیونترتیبزیرجدول:15

مقداربیشترین:کلریدیون
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کاتیونمقداربیشترین:سدیمیون

ظرفیتیدوکاتیونمقداربیشترین:منیزیمیون

)اتمیچندو(ظرفیتیدوآنیونمقداربیشترین:سولفاتیون

.کرداستفادهصنعتیوخانگیمصارفوکشاورزيدرآنهاازتواننمیواستشورزمینرويهايآببیشتر:16

حوزهدیگروصنعت،کشاورزيدراستفادهقابلآبچنینهم،آشامیدنیوشیرینآبتهیهجهانسطحدراساسیهايچالشازیکی:17
.استها

وسایلومواد،پروتئینیهايفراوردهتولید،گوناگونشیمیاییمواداستخراجوتهیهبرايارزشمنديمنابعهادریاچهودریاها،هااقیانوس:18
.هستندگوناگونداروهايتهیهوتزئینی

کهشوندمیجداآنازآبدرشدهحلموادهمهتقریبا،بارانوبرفتشکیلهنگامزیرا،استخالصتقریباپاكهوايدربارانآب:19
.داردناممقطرآبآنفراوردهو)متوالیصورتبهمیعان+تبخیر(تقطیرکهفرایندي،استخالصآبتهیهبرايالگوییفراینداین

آب؛زیرادارندتفاوتیکدیگربادریاهادرشوندهحلموادمقدارونوعکههستندآبدرهامولکولوهایونانواعازهمگنمخلوطیدریاها:20
.دارندگوناگونشیمیاییموادکهگذرندمیهاییزمینازخودمسیردرریزندمیدریاهابهکههایی

.استرنگسفیدرسوبAgClکلریدنقره:21

.استرنگسفیدرسوبفسفاتکلسیم:22

.دهدمیتغییرراآبمزهکهاستزیادقدريبهشدهحلهايیونمقدارآشامیدنیهايآببرخیدر:23

شدهحلآبدرطبیعیطوربههایونازبرخیکهاستگوناگونهايیونازکمیمقدارحاوي،بودههمگنوزاللمخلوطیآشامیدنیآب:24
.شودمیاضافهآنبهسالمآشامیدنیآبتامینمراکزدردیگربرخیواست

.شودمیهادتدانسالمتحفظسبب،یوناینوجودکهکنندمیاضافهفلوئوریدیونکمیبسیارمقدارآشامیدنیآببه:25

.استآنهايشوندهحلمقدارونوعدرهاآبدیگروآشامیدنیآبتفاوت:26

.داردتفاوتدیگرمحلبهمحلیازشیرینهايآبدرموجودهايیوننوعومقدار:27

ازکهیونی:دیگربیانبعاندگرفتهقرارهمکناردرکوواالنسیپیوندتوسطکهشودمییافتاتمچندشانساختاردراتمیچندهايیون:28
)وآمونیوم،سولفات،نیترات:مانند.(داردناماتمیچندیون؛استشدهتشکیلاتمچنددویااتصال ....

Sمانندعنصرهاییبهآبواکسیدديکربنبرعالوه،مناسبرشدبرايگیاهان:29 , NوPکودهايازیکیسولفاتآمونیوم؛دارندنیاز
.دهدمیقرارگیاهاختیاردرراگوگردونیتروژنعنصردوکهاستشیمیایی

.شودمیتولیدیونمولسهآبدرسولفاتآمونیومواحدهرانحاللاز:30

استیکنواختویکسانآنسرتاسردرمحلولشیمیاییترکیبوفیزیکیحالتکهاستمادهچندیادوازهمگنمخلوطی،محلول:31
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.استیکنواختغلظتورنگمانندشیمیاییترکیبومایعسرسرتادرفیزیکیحالت،یخضدآبیمحلولدر:32

مخلوطیگالبواستآبدرگلیکولاتیلنمحلولیخضد؛استآبدرنمکمحلولفیزیولوژيسرم؛گازهاستازمحلولیپاکیهواي:33
.استآبدرآلیمادهچندازهمگن

دوگالبولیرقیقفیزیولوژيسرممثالعنوانبه،کردتقسیمغلیظبارقیقبهتوانمیموجودشوندهحلمقداراساسبرراهامحلول:34
.استغلیظآتشه

.استبیشترحجمواحددرشوندهحلهايذره)تعداد(شمار،غلیظمحلولدر:35

تواندمیراحتیبهانسانکهاستغلیظیمحلولوداردوجودآبگرم100درشوندهحلگرم27حدوددر)بحرالمیت(مردهدریايدر:36
.بماندشناورآنروي

.دنیاستشورهايدریاچهازیکینیزارومیهدریاچه:37

.دارندخوددرراشدهحلنمکمقداربیشترینترتیببهآراماقیانوسومدیترانهدریاي،سرخدریاي،مردهدریاي:38

هايمولشماروکندمیحلخوددرراشوندهحلکهاستمحلولازجزئیحالل؛استشدهتشکیلشوندهحلوحاللدوجزازمحلولهر:39
.استبیشترآن

.داردبستگیهاآنازیکهرمقداروشوندهحل،حاللخواصبهمحلولخواص:40

.شودمیتعریفمحلولیاحاللازمعینیمقداردرشوندهحلمقداربامحلولیکغلظت:41

بدندریا،آب،آشامیدنیآب،معدنیآبدرهاآنیونوهاکاتیونغلظتمانندرقیقبسیارهايمحلولدرغلظتترسادهبیانبرلی:42
.شودمیاستفادهمیلیوندرقسمتنامبهکمیتیازهواهايآالیندهمقداروگیاهیهايبافت،جانداران

قسمت100درشوندهحلهايقسمتشماربتارزهمکهدهدمینشانمحلولگرمصددرراشوندهحلجرمجرمیدرصد:43
.استمحلول

.استشیمیاییموادازسرشارمنبعیدریا:44

.کردجداآنازشیمیاییوفیزیکیهايروشبهتوانمیرادریاآبدرموجودشیمیاییمواد:45

.شودمیاستخراجوجداسازيدریاآبازتبلورروشباکلریدسدیمتنمیلیاردهاساالنه:46

.داردکاربردآلیاژهاومعدهشربتتهیهدرکرداستخراجدریاآبازتوانمیکهرامنیزیمفلز:47

بهرامنیزیمجداسازينخستمرحلهدرکهداردوجودمحلولیونشکلبهدریاآبدرکهدریاستآبمنیزیمفلزتهیهمنابعازیکی:48
)Mgهیدروکسیدمنیزیمنامحلولوجامدمادهصورت OH)2جریانازاستفادهبانهایتدروکلریدمنیزیمبهراآنسپسودهندمیرسوب

.کنندمیتجزیهآنسازندهعنصرهايبهراکلریدمنیزیم؛برق

MgCl2 ( l)Mg( l) + Cl2 (g)
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(استهیدروژنگازآوروسوزسود،سدیمفلز،کلرگازتهیهدرآنقسمتبیشترینکهدهدمینشانراNaClکاربردهايزیرشکل:49 .4
(مورد

.شودمیبیانجرمیدرصدباروزانهزندگیوکشاورزي،داروسازي،پزشکی،صنعتدرهالمحلوازبسیاريغلظت:50

استآبدراسیداستیکجرمیصددر5محلول،شودمیمصرفغذاهادرچاشنیعنواتبهوداشتهمالیمیاسیديخاصیتخوراکیسرکه:51
.شودمیتبدیلتررقیقهايمحلولبهآنکاربردبهبستهوتولیدجرمیدرصد70غلظتباصنعتدراسیدنیتریکغلیظمحلول:52

.استآنجرمازترآسان،آزمایشگاهدرویژهبهمایعیکحجمگیرياندازهکهدهدمینشانتجربه:53

.باشدداشتهارتباطمحلولحجموشوندهحلمادههايمولباکهاستترپرکاربردمحلوبازغلظتیبیانی:54

موجودهايگونهغلظتتعیینوپزشکیهايآزمایشانجامرواین؛ازخوردمیهمبهخوندرهاگونهبرخیغلظتتوازنبیماريهنگام:55
.استبیماریکبهرسیدگیبرايدرمانیمراکزدرکارهاترینضروريازبدنهايدیگرمحلولوخوندر

میلی100معادللیتردسیهر.(دهدمینشانخونازلیتردسیدرراگلوکزهايگرممیلیکهخونقندگیرياندازهدستگاهگلوکومتر؛دستگاه:56
).استلیتر

تحرکیکم،نامناسبتغذیهدلیلبهتواندمیشناختیژنزمینهبرعالوهبیمارياینکهدارندکلیهسنگکشورجمعیتازدرصد3بهنزدیک:57
.شودایجادهورمونیاختالالتولبنیاتوحیوانیپروتئینمصرف،آبکمنوشیدن،خوراکینمکحدازبیشمصرف،

.گویندمیمادهپذیريانحاللراشودمیحلمعیندمايیکدرحاللگرم100درکهشوندهحلیکازمقداربیشترین:58

ازسالمافراداداردرهانمکاینمقدار،شوندمیتشکیلهاکلیهدردارکلسیمهاينمکبرخیرسوبازکلیهيهاسنگاغلب:59
.استبیشترشانپذیريانحاللازهانمکاینمقدار؛شوندمیمبتالکلیهسنگبهکهافراديدرولی،استکمترآنهاپذیريانحالل
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.نیستیکسانهانمکهمهپذیريانحاللمیزانبردماتاثیراما؛داردبستگیدماوآنهانوعبههانمکپذیريانحالل:60

میافزایشهانمکاغلبپذیريانحاللدماافزایشبا؛استآمدهدستبهتجربیهايدادهازنمکهربرايپذیريانحاللنمودار:61
.یابد

)درسیکتابدرحد(.بردنامراسولفاتلیتیموقويبازهايواسیدهاانحاللتوانمیگرمادههايانحاللاز:62

.استشدهگرفتهپذیريانحاللمعنايبهsoulobilityواژهازsحرف:63

بنديدستهزیرصورتبهگرادسانتیدرجه25دمايدروآبدرپذیريانحاللاساسبرراجامدشوندهحلموادهادانشیمی:64
.کنندمی

.شودمییافتطبیعتدر)بخار(گازومایع،جامدحالتسههربهکهاستايمادهتنهاآب:65

.استساختهدلپذیروممکنزمینسیارهدررازندگییکدیگربههاحالتاینتبدیلوآبوجود:66

.بردنامعاديغیروباالجوشنقطهداشتن،انجمادهنگامحجمافزایش،مواداغلبکردنحلتواناییتوانمیآبهايویژگیاز:67

مولکولشرایطایندرشدخواهدمنفیالکتریکیباردارايخشکمويبهمالشاثربرواستخنثیالکتریکیلحاظازايشیشهمیله:68
.شودمیمنحرفخودمستقیممسیرازآبباریکهوشدهجذبآنسويبهآبهاي

.استمتصل)اکسیژن(مرکزياتمبهکوواالنسیپیوندیکباهیدروژناتمهرواستخمیدهآبمولکولشکل:69

الکتریکیمیداندرهامولکولاینکههنگامیوداردآنخواصدرايکنندهتعییننقش،آبمولکولخمیدهساختاروسازندههاياتمنوع:70
.کنندمیگیريجهت؛گیرندمیقرار

رامولکولمثبتسرهیدروژنهاياتمومنفیسراکسیژناتمکهدهدمینشانالکتریکیمیداندرآبهايمولکولگیريجهتنحوه:71
.دهندمیتشکیل

.گویندمیقطبییادوقطبیهايمولکول،کنندمیگیريجهتالکتریکیمیداندرکهآبمانندهاییمولکولبه:72

.شوندمینامیدهناقطبیرواینازکنند؛نمیگیريجهتالکتریکیمیداندرO2،CO2،CH4مانندهاییمولکول:73

.داردباالتريجوشنقطهقطبیهايمولکولباماده؛مشابهمولیجرمبامولکولیمواددر:74

.یابدمیافزایشجوشدماي؛یابدافزایشمولیجرمچههرناقطبیهايمولکولبامولکولیمواددر:75
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کنکور برای مناسب دھم درسی کتاب خط بھ خط بندی تنظیمجمع و زوارموسوی:تھیھ

.گیردمیقرارتوجهموردمولکولیبینجاذبهنیروهاي؛موادذوبوجوشنقطهمقایسهبراي:76

ترینکمبامجزاهايمولکولدارايگازها،دارندمهمینقشترکیبیکخواصوفیزیکیحالتتعییندرمولکولیبیننیروهاي:77
.برسدممکنمقداربیشترینبهتواندمیهامولکولبینکنشبرهم،جامدهاروداستبیشترهاکنشهمبرمایعاتدر؛هستندهاکنشبرهم

.استوابستهآنهاجرموهامولکولبودنقطبیمیزانبهعمدهطوربهمولکولیبیننیروهاي:78

میواردیکدیگربهگازسازندههايذرهکهنیروهایی؛گویندمیمولکولیبیننیروهاي،مادهیکسازندههايمولکولمیانکنشهمبربه:79
.دارندمینگهیکدیگرکناردرراجامدومایعحالتبهموادهايمولکولکهنیروهایییاکنند

رامولکولچرخانندگیمیزانواثرکهاستدوقطبیهايمولکولویژهدوقطبیگشتاور؛دهدمینشانرانیروچرخانندگیاثر،نیروگشتاور:80
.دهدمینشان

.کنندمیگزارش"دباي"یکايباراهامولکول)مو(دوقطبیگشتاور:81

هیدروژنمولیجرمنصفبهنزدیکمولیجرمباآباما،دارندخمیدههايمولکولوقطبیدوهرH2Sسولفیدهیدروژنوآبمولکول:82
بهتوانمیراعلت؛دهدمینشاندرجه160بابرابرتفاوتیکهطوريبهداردآنازباالتريوعاديغیرجوشدماي،سولفید
هايمولکولبرابر2بهنزدیککهدادنسبتمولکولیبیننیروهايقدرتچنینهموآبهايمولکولقطبیتمیزاندرتفاوت

)استدباي0/97بابرابرسولفیدهیدروژنمولکولدرو1/85بابرابرآبهايمولکولدوقطبیگشتاور.(استسولفیدهیدروژن .

وداردنگههمکناردرراهامولکولتواندمیاتاقشرایطدرکهاستاياندازهبهآبهايمولکولمیانمولکولیبینجاذبهنیروهاي:83
.باشدمایعحالتبهآب

بیننیروهايایندرکهشودمیجذبهمسایهمولکولدراکسیژناتمسويازقويجاذبهنیرويیکباهیدروژناتمهر؛آبمولکولدر:84
.شودمیگفتههیدروژنیپیوندهايجاذبهنیروينیرو؛نوعاینبهرواینازوداردکلیدينقشهیدروژنمولکولی

.گویندمیوالسدرواننیروهاي؛مولکولیبینجاذبهنیروهايبههیدروژنیپیوندهايجزبه:85

تناوبیجدول17و15گروهدارهیدروژنهايترکیبدرجوشنقطهترتیب:86

HF > NH3 > AsH3 > HBr > HCl > PH3

("فون"هاياتمازیکیبههیدروژناتم؛آنهامولکولدرکهاستمواديدرمولکولیبیننیرويترینقويهیدروژنیپیوند:87
F, O , N(استمتصلکوواالنسیپیوندبا.

شرایطاتانولهايمولکولبین.(روندمیکاربهآزمایشگاهوصنعتدرحاللعنوانبهکههستنداکسیژندارآلیترکیبدواستونواتانول:88
.)داردوجودهیدروژنیپیوندتشکیل

آبهايمولکولحالتایندر،نداردوجودآنهامیانژنیهیدروپیوندهايکهگویی،هستندهمازجدابخارحالتدرآبهايمولکول:88
.یابندمیانتقالدیگرجايبهجاییازنامنظموآزادانه
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؛آببرخالف؛شوندمیجابهجاولغزندمیهمروياما،داردوجودقويژنیهیدروپیوندهايهامولکولبینکهاینبا،مایعحالتدر:89
پیوندهیدروژناتمدوبااکسیژناتمهر،یخساختاردرواقعدر؛دارندقرارثابتنسبتبهجاهايدرآبهايمولکولواستمنظمیخساختار

.استمتصلهیدروژنیپیوندبادیگرهیدروژناتم2باواشتراکی

ودارندقرارضلعیششهايحلقهراسدراکسیژنهاياتم،آندرکهاستايگونهبهآبهايمولکولآرایش،یخساختاردر:90
ساختاريیخواقعدرواستیافتهگسترشبعدسهدرمنظمخالیفضاهايداشتنباشبکهاینکهآورندمیوجودبهراعسلشانهمانندايشبکه

.داردباز

.استضلعیششهايحلقهوجودازناشیبرفهايدانهمتنوعوزیباهايشکل:91

.استشدهتشکیلضلعیششهايحلقهازعسلزنبورکندوي:92

آبهايمولکولحالتایندر،نداردوجودآنهامیانژنیهیدروپیوندهايکهگویی،هستندهمازجدابخارحالتدرآبهايمولکول:88
.یابندمیانتقالدیگرجايبهجاییازنامنظموآزادانه

؛آببرخالف؛شوندمیجابهجاولغزندمیهمروياما،داردوجودقويژنیهیدروپیوندهايهامولکولبینکهاینبا،مایعحالتدر:89
پیوندهیدروژناتمدوبااکسیژناتمهر،یخساختاردرواقعدر؛دارندقرارثابتنسبتبهجاهايدرآبهايمولکولواستمنظمیخساختار

.استمتصلهیدروژنیپیوندبادیگرهیدروژناتم2باواشتراکی

ودارندقرارضلعیششهايحلقهراسدراکسیژنهاياتم،آندرکهاستايگونهبهآبهايمولکولآرایش،یخساختاردر:90
ساختاريیخواقعدرواستیافتهگسترشبعدسهدرمنظمخالیفضاهايداشتنباشبکهاینکهآورندمیوجودبهراعسلشانهمانندايشبکه

.داردباز

.استضلعیششهايحلقهوجودازناشیبرفهايدانهمتنوعوزیباهايشکل:91

.استشدهتشکیلضلعیششهايحلقهازعسلزنبورکندوي:92

دررامولکولیموادویونیترکیباتازبسیاريتواندمیزیرااستآزمایشگاهوصنعت،طبیعتدرحاللترینرایجوترینفراوانآب:93
.کندحلخود
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آبیهامحلولهمهاماشوندمیانجامآبیهايمحلولدرسازوسوختوتنفس،گوارشمانندشیمیاییزیستفرایندهاياغلب:94
.دارندوجودنیزدیگريهايحاللآببرعالوهنیستند؛

دارايهگزانو)قطبیمولکول(صفرازبزرگتردوقطبیگشتاورداراياستونواتانولکههستندآلیحاللسههگزانواستون،اتانول:95
.رودمیشماربهناقطبیمولکولیوصفردوقطبیگشتاور

.گویندمیآبیغیرهايمحلول،استآلیآنهاحاللکههاییمحلولبه:96

.اندشدهتشکیلشوندهحلچندوحاللیکازکههستندهاییمحلولجملهازدریاآبوهوا:97

ازايشدهسیرمحلولتواننمیروایناز؛شوندمیحلآبدرنسبتیهربهاستونو)معمولیالکل(اتانولمانندشیمیاییموادبرخی:98
.کردتهیهآبدرآنها

.استصفرحدوددروناچیزهاهیدرکربناغلبدوقطبطگشتاور:99

باراخودروهادراستفادهموردبنزینتوانمیمیانگینطوربه؛استکربناتم12تا5بامتفاوتهیدروکربنچندازهمگنمخلوطیبنزین:100
.گرفتنظردرC8H18مولکولیفرمولباوکربناتم8

.شودمیدیدهبنفشرنگبههگزاندریدمحلول:101

کنترل،غذاگوارشجملهازبدندرونشیمیاییهايواکنشبیشتروهستندآبیهايمحلول،انسانبدندرموجودهايمحلولاغلب:102
.شودمیانجامآنهادرپوستخشکیازجلوگیري،تنفس،بدندماي

جریانسلولیبینهايمایعدرآنباقیوهاسلولدروندرآباینازنیمیازبیشودهدمیتشکیلآبرابدنجرمعمدهبخش:103
.کندمیجاجابهخونگردشدستگاهوهاسلولبینرازایدموادومغذيموادکهدارد

اینکهدهدمیدستازبازدمدرآببخاروپوستیتعرق،ادرارصورتبهراآبلیترمیلی3000تا1500میانگینطوربهبالغفردهر:104
.شدخواهدآبیکمدچاربدن،صورتاینغیردر؛شودجبرانبایدهانوشیدنیوهامیوه،غذاییموادخوردنباآبمقدار

.دهدمیتشکیلآبراهاخوراکیاغلبعمدهبخش:105

.داردبدنسالمتحفظدرکلیدينقشآنهادفعوهاسلولدرشدهتولیدزایدموادکردنحلباآب:106

.داردوجودمعدنیوآلیمواددرصد4وآبدرصد96،عاديغذاییبرنامهباسالمفردیکادراردر:107

پوشیچشمقابلکهشوندمیحلیکدیگردرناچیزيمیزانبهمخلوطاجزاي،آبوهگزانمانند،مایعحالتبهناهمگنهلیمخلوطدر:108
.است

.استبیشترهگزانازآبچگالی:109

جاذبهمیانگینازبیشترمحلولدرحاللوشوندهحلذراتبینشدهایجادجاذبهنیرويکهشودمیمحلولتشکیلبهمنجرهنگامیانحاللفرایند:110
.باشدخالصشوندهحلوخالصحاللدرها
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نشدهتغییردچارمحلولدرشوندهحلهايمولکولساختاروکنندمیحفظمحلولدرراخودماهیت،شوندهحلهايمولکولآندرکهانحاللی:111
هگزاندریدانحاللیاآبدراتانولواستونانحاللمانند.گویندمولکولیانحاللراباشد

وتفکیکآبدریونیبلورشبکه)هایون(سازندهذراتوباشدنکردهحفظراخودساختاريویژگیشوندهحلماده،انحاللفراینددراگر:112
.رودمیشماربهیونیانحالل،باشندشدهآبپوشی

.اندگزفتهجايبعد3درمنظمآرایشیباکلریدوسدیمهايیونآندرکهاستمکعبیبلورهايبایونیترکیبیککلریدسدیم:113

شبکهازهایونشدنجداباعثکهنیروییشودمیگفتهدوقطبی-یون،جاذبهنیروي؛آبمولکولوهایونمیانجاذبهنیرويبه:114
.شوندپراکندهیکنواختطوربهمحلولسرتاسردروشوندپوشیده،آبهايمولکولازايالیهباتاشدهبلور

هرچند،کنندمیجذبراآبدرشدهحلمولکولیاکسیژن،خودآبششدرونازآبدادنعبورباآبزيجانورانبقیهوهاماهی:115
.داردحیاتینقشآبزیانزندگیبرايکممقدارهمیناماشودمیحلآبدرکمیمیزانبهاکسیژن

.استضروريهاماهیزندگیادامهبرايآبدرمحلولوکافیاکسیژن:116

:گرمآبوسردآبمتفاوتدماهاي(آزمایشدودرشدهآزادگازمیزان،آبدرجوشانقرصدرآزمایش:117 (

سردآبدرزیرا؛بودخواهدمتفاوتحالتدودرشدهآوريجمعگازامااستیکسانآزمایشدودرشدهآزادگازحجممیانگین
.بودخواهدکمترشدهآوريجمعگازوشودمیحلبیشتريگاز

هستقطبیحاللکهآبدراستقطبیچونNOانحاللمیزان،شوندمیحلآبدرفیزیکیطوربهNO،O2،N2گازسه:118
.بودخواهدنیتروژنگازازبیشتر،بزرگترجرمدلیلبهاکسیژنگازپذیريوانحاللاستدیگردوگازازبیشتر

.داشتخواهدN2وO2دوگازبهنسبتبیشتريافزایشپذیريانحاللمیزانفشارافزایشبامونوکسیدنیتروژنگازمورددر:119

.استمعروفهنريقانونبهکهشدخواهدبیشترآبدرگازهاپذیريانحاللمیزانفشارافزایشبا:120

.یابدمیکاهشآبدرگازهاپذیريانحاللدماافزایشبا:121

.داردبستگیفشارودما،گازنوععامل3بهآبدرگازهاپذیريانحالل:122

راعلتتوانمیکهاستهردماییواتمسفریکفشاردرNOازبیشتراکسیدديکربنپذیريانحاللکهدهدمینشانتجربیشواهد:123
.دادربطآبمولکولواکسیدديکربنبینواکنشانجامبه

آنهابهروایناز؛شودمیانجامهاالکترونوسیلهبهآنهارساناییوهستندبرقجریانرساناي)کربنآلوتروپ(گرافیتوفلزها:124
.گویندمیالکترونیرساناي

بتوانندهایونکهشودمیانجامهنگامیرساناییاین؛شودمیگفتهیونیرسانايمادهآنبهشودانجامهایونوسیلهبهرساناییکههنگامی:125
)رساناییشرط.(شوندمیجابهجانیزالکتریکیبارهايهایونجاییجابهباکهشوندجاجابهدیگرنقطهبهاينقطهازآزادانه
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محلولاینهرگاهکهاندپراکندهآنسرتاسردرنامنظمولیآزادانههايجنبشباکلریدوسدیمهايیونکلریدسدیمحاويمحلولدر:126
.کنندمیحرکتناهمنامهايقطبسويبههایونوشودمیبرقرارمداردربرقجریان؛بگیردقرارالکتریکیمداردر

.استالکتریکیرسانایینتیجهودرالکتریکیبارهايجاییجابهدهندهنشانمخالفبارباهايقطبسمتبهمحلولدرهایونجاییجابه:127

.گویندمیالکترولیتمحلول)NaCl(aqیعنیآنمحلولبهوالکترولیتجامدحالتدرکلریدسدیممانندمواديبه:128

تعدادبهتوانمیرارساناییزیرا؛استآبدریونیترکیباتحاللیتمیزاندراختالفیونیهايمحلولرساناییدرتتفاودلیل:129
.دادنسبتمحلولدرموجودهايیون

جاجابهتواناییمذابحالتدرهایونزیرااستبرقجریانرسانايمذابحالتدرولینارساناستجامدحالتدرکلریدسدیم:130
.شوندمیجاجابهالکتریکیبارهايجاییجابهاینباودارندشدن

نداردوجودیونمحلولدرزیرادانیممیالکترولیتغیرراباشدشدهحل)اتانول(مولکولیصورتبهترکیبهاآندرکههاییمحلول:131
.

کهآنهاییو)هیدروکسیدپتاسیم(قويالکترولیترااستزیادالمپروشناییشدتوباشندجریانبرايخوبیرسانايکههاییمحلول:132
هیدروژنمحلولماننددانیممیضعیفالکترولیت،شودمیروشنکمتريروشناییباالمپواستکمترمحلولدرموجودهايیونتعداد

.اسیدفلوئوریک

باکهکنندمیکنترلماراحرکاتواحساسات،عصبیهايپیامنکردنیباورنظمیبالحظههردربدنهايالکترولیتسازندههايیون:133
کلرید،سدیممانندگوناگونهايیونحاويمحیطو.(شودمیانجامکاراینالکتریکیجریانوبرقراريایجادبرايمناسبمحیطبودنفراهم

)است...و،پتاسیم

درهایوناینچشمگیرکاهشازناشیکهدهدمیدستخستگیاحساس،دویدنازپسمدتییاسنگینبدنیفعالیتیکانجامازپس:134
.استبدنالکترولیت

استسدیمیونبرابر2پتاسیمیونبهبالغفردهرروزانهنیاز؛استپتاسیمیون،بدنهايالکترولیتدرهایونترینمهمازیکی:135
..شودنمیاحساسآنکمبود؛استپتاسیمیونحاويغذاییموادبیشترکهآنجاییازولی

بدونهاعصبدرعصبیهايپیامانتقالکهطوريبهاستضروريبسیارعصبیدستگاهمناسبعملکردوتنظیمبرايپتاسیمیونوجود:136
.نیستپذیرامکانیوناینوجود

.شودمیمرگبهمنجراختالالتاین؛شدیدموارددروگاهیشودمیعصبیهايپیامانتقالازمانعیوناینحرکتدراختالل:137

نظافت،آشپزخانهدرشستشو،پزوپختشامل،نوشیدنبرافزونآبمقداراین؛کندمیمصرفآبلیتر350حدوددرروزانهفردهر:138
.استلباسشستشويو

.استدادهاختصاصخودبهرامصرفیآبحجمبیشترینکشاورزيصنعت،صنایعمیاندر:139
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کمآبمنابعحجمازمقدارچهدرنتیجهوکندمیمصرفرادسترسدرواستفادهقابلآبازمقدارچهفردهرکهدهدمینشانآبردپاي:140
.شودمی

.رسندمیپایانبهزودتروشوندمیمصرفبیشترشیرینآبمنابع،باشدترسنگینشدهایجادردپايچههر:141

زیرزمینیهايآبیاسطحیهايآبازدانشگاهومدرسه،خانه،سازوساخت،نساجی،دامداري،کشاورزيدرمصرفیآبهمهتقریبا:142
.شوندمیتهیه)شیرینآبازهمه(

مناسبآشامیدنبراياستمناسبشستشوبرايکهآبی؛کردتهیههاچاهوهادریاچه،رودهاآبتصفیهازتوانمیراآشامیدنیآب:143
.نیستندیکیشیرینآبوآشامیدنیآبروایناز؛شودتصفیهبایدونیست

.آیندمیبیرونشفافوزاللصورتبهچاهیاقنات،چشمهیکهستندازجارينهرهاوهاجويدرکهآلوديگلهايآب:144

بهسلولیدیوارههايروزنهازگذربارقیقمحیطازخودخودبهآبهايمولکول،گیرندمیقرارآبدرونخشکهايمیوهکههنگامی:145
هاویتامینوهانمکفرایندبرخیایندرکهگویندمیاسمزیاگذرندگیپدیدهاینبهکهشودمیمتورموآبدارمیوهدرنتیجه؛روندمیغلیظمحیط

.یابندمیراهآببهمیوهبافتاز

گذراجازهفقطکهايگونهبهکنندگذرآنازتوانندمیموادسازندههايذرهکهداردریزبسیارهاییروزنهگیاهاندرهاسلولدیواره:146
غشايهادیوارهاینبه؛کنندمیجلوگیريدرشتهايمولکولگذرازودهندمیراهایونوآبمانندکوچکهايمولکولوهاذرهبرخیبه

.شودمیگفتهتراوانیمه

میکهشودمیگفتهمعکوساسمزفراینداینبه؛شویمرقیقمحیطبهغلیظمحیطازآبانتقالباعثمایعبررويفشاراعمالبااگر:147
.کرداستفادهدریاآبکردنشیرینبرايآنازتوان

.دهدمینشانراآبنمونهیکتصفیههايروشبرخیزیرشکل:148

.نیستندجداسازيقابلفرارآلیترکیباتتقطیرروشدرنیستندهامیکروبجداسازيبهقادرروشسههر
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معکوساسمزواسمز:149

:آبهايمولکولحرکتجهت

غلیظبهرقیقمحلولازاسمزدر

رقیقبهغلیظمحلولازمعکوساسمزدر

:غلیظمحلولآبارتفاعوحجم

افزایشاسمزدر

کاهشمعکوساسمزدر

:رقیقمحلولدرآبارتفاعوحجم

کاهشاسمزدر

افزایشمعکوساسمزدر

:فرایندنوع

خوديبهخوداسمزدر

)نیرواعمالبا(خوديبهخودغیرمعکوساسمزدر

.استدریاآبازبیشترآشامیدنیآبدراکسیژنگازپذیريانحالل:150


