
 10خالصه فصول شیمی 

پوشش تمام نکات مفهومی کتاب شیمی دهم
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 10شیمی  1خالصه فصل 

:2و 1وویجر -1

بود. طول مأموریت بیش از سه دهه -1356 -1977 -

 ردند.عبور ک نپتون -اورانوس -زحل -مشتریاز سیارات  -

کردند. مشخصسیارات را شناسنامه فیزیکی و شیمیایی  -

 بود. سوخت هسته ای منبع انرژی آنها -

کمترین  Al -بیشترین Fe ←زمین اما در کمترین/   Neبیشترین  H ←مشتری در -2 

:یعنی بررسی شناسایی جهان -3

 مطالعه ی خواص و رفتار ماده  -

مطالعه ی برهم کنش نور و ماده  -

یدایش عنصرها:پروند  -4

 وشیجهم   وشیجهم

هیدروژن  →هلیم  →عنصرهای سبک  →عنصرهای سنگین 

انرژی باال )افزایش دما، افزایش فشار و چگالی(

تبدیل جرم به انرژی  -5
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پایستی جرم را زیر سؤال برد. این رابطه -

 انرژی زایی در ستارگان را توضیح داد. نحوه ی -

ماده به انرژی تبدیل خواهد شد.  H ← He ← gr 0024/0در تبدیل  -

ایزوتوپ ها: -6

- A «خواص هسته ای و فیزیکی متفاوت، نوترون متفاوت  ←متفاوت « عدد جرمی

- Z «هم مکان  ←خواص شیمیایی یکسان  ←یکسان « عدد اتمی 
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 عنصر شناخته شده اند. 82ر برای ایزوتوپ پایدا 254 -

 هیدروژن:  -7

↓پایداری  ↓نیمه عمر  هر چه در اینجا تا پرتوزا )رادیو ازوتوپ( 5ساختگی و  4 ←ایزوتوپ دارد  7 -

- 84Z  51یا/
P

N .پرتوزایی محرز و حتمی است

ن سن اشیای قدیمی بهره می بریم.برای تخمی C14از  -8

:برای دو ایزوتوپ جرم اتمی میانگیندو فرمول محاسبه ی  -9

 mدرصد سنگین به صورت اعشاری[ × رم سبکتر + ]اختالف جرم ج -1
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...

:تکنسیم  -10

ر اورانیوم از شکافت هسته ای عنص است کهاست و نخستین عنصر ساخته بشر 99و  98و  97ایزوتوپ  3دارای 

بدست آمد. 

- Tc ←  رنگ: خاکستری مایل به نقره ای، نقره ای مات

سبکترین عنصری که ایزوتوپ پایدار ندارد. _

- Tc ←  تصویربرداری غده تیروئید  ←کاربرد 

س ناسالم است.پگرفته  Tcغده تیروئید بیشتر  ↑ن هم اندازه اند. هرچه نقاط روش Tcو یون  ید-11

12- U235
 درصد به طور طبیعی وجود دارد.  7/0 ← 92

U235شناخته ترین فلز پرتوزا که در گونه 
سوخت هسته ای است.  92

U235برای رسیدن به سوخت هسته ای مطلوب 
د شود. درص 20باید  92

U235به ارتقا درصد 
درصد غنی سازی هسته ای گوییم.  20به  7/0از  92

13-Fe59
برای تصویربرداری از دستگاه گردش خون کاربرد دارد چون در ساختار هموگلوبین وجود دارد.  ← 26

 فسفر هم رادیو ایزوتوپ درمانی دارد.

اصلی، واسطه ←تولید کاتیون  ←درصد  80 ←فلز  ←عنصر( 118) ←جدول تناوبی  -14

 عدد  8 ← اتشبه فلزو تعداد   آنیون  ←نافلز 

هستند.نصر ع دارایدارای 32و  7و  6طوالنی ترین دوره: دوره  ←دوره  7 ←جدول تناوبی  -
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تشابه خواص شیمیایی  ←فرعی  10اصلی،  8 ←گروه  18

 32 ← 3گروه  ←طوالنی ترین گروه 

: Zو  Aروابط طالیی بین  -

PNx و
2

xA
Z




بار  eNPN 

 |بار آنیون| PN  برابر باشد.اگر تعداد نوترون و الکترون آنیون

- a.m.u ← 
12
gramu←12جرم کربن1 2410661  /

آن اترش اثراهمیت دانستن جرم: بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی یک ماده در محیط های مختلف و گزا-15

ANآووگادرو =  یک مول از هر ماده به اندازه ی عدد -16 23100226 ذره دارد.  /

رابطه حیاتی -17 AN
uma ..

1

 یم. مول ستاره دار 08/0در جهان هستی  -18

چون تنها اتمی است که عدد جرمی و جرم اتمی آن دقیقاً برابره kC12  چرا  -19

تکنیک شناسایی عنصرها در فضای کهکشان ←طیف سنج جرمی  -20

)اثر انگشت(طیف نشری خطی  ←طیف گسسته  نور خورشید  ←طیف پیوسته 

یف نشری خطی بنفش     میزان انرژی در ط <آبی  <سبز  <قرمز  ↑نحراف ا ↑هر چه انرژی  -

 مس: سبز  لیتیم: قرمز سدیم: زرد

n:  6 → 2 →/ بنفش  n:  5 → 2 →/ آبی  n:  4 → 2 →/ سبز  n:  3 → 2 →قرمز  -21

 ↓امّا طول موج  ↑انرژی انتقال  ↑هر چه فاصله بین دو تراز 

: نئون22    : هلیم9  : لیتیم و هیدروژن4 تعداد خطوط طیف نشری خطی: -22

گاما <ایکس  <فرابنفش  <فروسرخ  <ریزموج  <مقایسه انرژی: امواج رادیویی   -23

nm700-400ناحیه ی مرئی  -24

رنگی گاه نوارهایتعداد خطوط طیفی، جایگاه خط ها: اطالعات از ساختار اتم هیدروژن، جای ←نیلزبور   -25

فقط توجیه طیف نشری خطی هیدروژن  ←نیلزبور  ←وانتومی اصلی عدد ک nمعرفی -

 مدل کوانتومی برای اتم   مفهوم برانگیختگی

↑انرژی تراز  ↑ nمعرفی ترازهای انرژی   الیه در اتم  7معرفی 
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ر بازگشتد لکترونم است و ااتم ساختار الیه ای دارد. برای رفتن الکترون از یک تراز به تراز دیگر انرژی الز -26

به تراز اولیه این اختالف انرژی را بصورت فوتون نشر می کند.

رچه از هسته فاصله می گیریم الیه های الکترونی در اتم هیدروژن به هم نزدیکتر می شوند.ه -27

اعداد کوانتومی: -28

- n  1تا  7 ←دوره  ←تراز  ←الیه  ←عدد کوانتومی اصلی  =n

2nتعداد اوربیتال - 22nتعداد الکترون 

- l  1 ←زیر الیه  ←عدد کوانتومی فرعیn  0تاl

24تعداد الکترون  l   

12تعداد اوربیتال  l 

)اصل بناگذاری( فباآقاعده   -29

lnمجموع   در صورت برابریو  کمتر زودتر پر می شد، n  .کمتر زودتر پر می شد

610142

6102

62

2

1276

154

33

11

npdnfnnsn

npdnnsn

npnsn

sn

,)(,)(,,

,)(,,

,,









- 4d  9وd  در اتم خنثی نداریم ازs ار شوند:یکی بگیریم و به اینها بدهیم تا متقارن و پاید 
15

18
42

1824 4334 sdArdsArCr ][][ 

بزرگتر بیرونتر n ←هم تراز کردن فراموش نشود 
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←انواع دسته ها  -30

شده  sآخرین الکترون وارد زیرالیه  ← sدسته 

شده  pآخرین الکترون وارد زیرالیه  ← pدسته 

شده  dآخرین الکترون وارد زیرالیه  ← dدسته 

شده  fارد زیرالیه آخرین الکترون و ← fدسته 

دیف:ر -سطر -تناوب -تعیین دوره  -31

pیا  s. ضریب پشت 1 

d  +1. ضریب پشت 2

 f  +2. ضریب پشت 3

:هم خانواده -ستون -تعیین گروه  -32

s. تعداد الکترون در اوربیتال 1 

  p  +2. تعداد الکترون در 2

 d  +s. تعداد الکترون در 3

سوم فرعی  B III ←ه بود هر چ f. تعداد الکترون در 4

یرد.گفلز الکترون می دهد، نافلز الکترون می  ←هدف تمام عنصرها  اکتت رسیدن به قاعده  -33

فلزات واسطه   فعالیت گروه های فلزی  -34
)()()( 321

IIIIII

( فعالترین فلزات هستند. Liو  Nuو  Kو  Rbو  Csفلزات قلیایی )

فلزیفعالیت گروه های نا -35
151617

VVIVII 

2222هالوژن ها ) IBrClF ( فعالترین نافلزات هستند.,,,

گروهها:ساختار الکترون نقطه ای لوویس  -36

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
 کــ
رت
ــھا
ـــــ
ـــــ
م



دست آوردهای لوویس: معرفی واژه فوتون، نظریه پیوند شیمیایی، نظریه اسید و باز -37

شود ولی ای مشابه دارند. از روی این آرایش دوره معین نمی قطهن -همه ی هم گروهی ها آرایش الکترون -38

 گروه قابل تشخیص است.

 دادن الکترون  ←کاتیون  ←پیوند یونی: فلز  -39  eNaNa

گرفتن الکترون  ←آنیون  ←نافلز  ClCle

NaClClNa برقراری نیروی جاذبه الکترواستاتیک بین کاتیون و آنیون   

نافلز 2پیوند کواالنسی: بین  -40

 با اشتراک الکترون همراه است 

د.سه گانه باش -دوگانه -می تواند یگانه

نافلز 2پیوند داتیو: بین  -41

.با انتقال جفت الکترون ناپیوندی به اوربیتال خالی همراه است

استفاده از تکنیک طیف سنجیبا ن ستاره ای مطالعه مولکول در فضای بی ←اختر شیمی -42

  .مولکول در فضای بین ستاره ای داریم 120

برخی از این ها خنثی و برخی مثبت اند ولی ممکن است با بار منفی هم وجود داشته باشد.

 :10خالصه فصل دوم شیمی

دامه دارد.ا کیلومتری 500تا ارتفاع  -مین: زاتمسفر  -1
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 جاذبه زمین در این محدوده می مانند.  گازهای زمین با -

مای مولکول ها پیوسته در حال جنبش هستند. اتمسفر زمین به دلیل گر -

↓چگالی هوا  ↓فشار  ↑هرچه ارتفاع  -2

د.یر دما با افزایش ارتفاع اوالً نامنظم است ثانیاً الیه ای بودن هواکره را نشان می دهرابطه ی تغی -3

ر جهات مختلف ولی به میزان یکسان بر بدن ماا وارددشتن گازهای مختلف فشار دارد که هواکره به علت دا -4

می شود. 

ررتفاع در الیه های هواکره، تغییرات دما به ترتیاب باه صاورت تروپوسافر )کااهش(، استراتوسافبا افزایش ا -5

)افزایش(، مزوسفر )کاهش( و ترموسفر )افزایش( می باشد. 

کیلومتری وجود دارد. 25یون ها در ارتفاع  کیلومتری زمین وجود دارد و 25ع بخار آب تا ارتفا -6

کیلومتر.  11ارتفاع تقریبی  ← مینزکیلومتری  12-0 -تروپوسفر:  -7

 همه بخار آب اینجاست.  -

  در این الیه قرار دارد. همه پدیده های آب و هوایی -

از زمین است. ده شگرمایش آن از پرتوهای مادون قرمز بازتابش  -

درجه است. Co55کاهش دادیم. در انتهای الیه مذکور دما  Co6به ازای هر کیلومتر  -

است.قسمت کیلومتری زمین. الیه ی ازون  50تا  12 -ستراتوسفر: ا -8

 با افزایش ارتفاع بیشتر می شود.،  کیلومتری 15الی  12بور از عکیلومتری ثابته و سپس با  3دما در  -

کیلومتری حرکت می کند.  5/10اتمسفر و ارتفاع  25/0واپیما در فشار ه -9 

گاز  -10
2N  :-  .اوالً غیرقطبی است

باکتریال( - شود. )آنتی برای بسته بندی مواد خوراکی استفاده می
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ستیک افزایش سرعت نشت کاهش. ول عمر الط -پر کردن تایر خودروها -

 نجماد فوق سریع. ا -انجماد مواد غذایی -

نگهداری نمونه های بیولوژیکی در پزشکی.  -

 درصد هوا را تشکیل می دهد.  78 -

ArONترتیب گازهای هواکره:  -11  22

لورهایتاده در بتحلیل هوای به دام اف رکیب هواکره از زمان های دور تا امروز تقریباً ثابته: از تجزیه وت -12

یخچال های قطبی به این نتیجه رسیدیم. 

ش است(.جوقطیر جز به جز هوای مایع: )اساس این روش اختالف دمای ت -13

( عبور از صافی برای گرفتن گرد و غبار. 1 

 و کاهش دما اینکار انجام می شود. ↑( با فشار 2

فرم جدا شدن بصورت یخ است.  ( اول رطوبت هوا جدا می شود که3

و 2Oاینکار تداوم می یابد تا  Co200درجه سانتی گراد جدا شده و تا  -78در دمای  2Co( بعد از رطوبت 4

Ar  2وN  .جدا شوند

5 )Ar  2وO خالص بدست نخواهند آمد.  بصورت کامالبه دلیل نزدیک بودن دمای جوش

6 )2N  درجه سانتی گراد  -269درصد جدا می شود ولی هلیم به دلیل داشتن دمای  5/99با درصد خلوص

 بیعی بدست آوریم. قابل جداسازی نیست. بهتر است آن را از گاز ط

 MRIتگاه خنک کردن دس -پسول غواصی. ک -الن هواشناسیب -وشکاری. ج -( کاربرد هلیم: 7

)(میلیارد متر مکعب 04ذخایر هلیم  -14 310104 m

نگهداری در ظروف دوجداره. -آبی -شفاف -( سرد1هوای مایع:  -15
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 دا نمی شود. ( با تقطیر جز به جز آن هیدروژن و هلیم ج2

( هنگام ریختن هوای مایع در یک بالن مخلوط شروع به جوشیدن می کند. 3

 

 

: Arگاز  -16

 لبه معنی تنب -غیرسمی -بی بو -بی رنگ -

 در تهیه شیشه های دوجداره و المپ رشته ای و برش فلزات  -

محیط بی اثر در جوشکاری به منظور جلوگیری از اکسایش آهن گداخته.  -

 : 2Oگاز  -17

)(هم در آب کره  -هم در هواکره - OH2-  .هم در سنگ کره )اکسیدها( وجود دارد

 در ساختار مولکول های زیستی مثل کربن وجود دارد.  -

 دارد.  3Oو  2Oدو آلوتروپ  -

اع درصد گاز اکسیژن کمتر می شود یعنی فشار آن کاهش می یابد.با افزایش ارتف -

kmatm

kmatm

971067

010920
2

2

//

/









:2Oکاربردهای -18

 ا. هفرسایش سنگ  -وسیدن چوبپ -موجب فساد مواد غذایی -

 که باعث خوردگی می شود. زنگ زدن )اکسایش( فلزات -

رت و تأمین سوخت خودروهاسوخت هیدروکربن ها برای تأمین حرا -
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OHCoOOHC متابولیسم قندها و چربی ها  - 2226126 666  

 رنگ شعله عنصرها در هنگام واکنش سریع و گرماده سوختن متمایز است.  -

و  gCO)(ص آزاد می شود در حالیکه در سوختن ناق gOH2)(و  gCo2)(در سوختن کامل هیدروکربن ها  -

تولید خواهد شد.  sC)(گاهی دوده 

 وختن ناقص. س -وختن کامل/ رنگ زرد شعلهس -رنگ آبی شعله -

می شود.  هم آزاد gSo2)(و انرژی گاز  gOH2)(و  gCo2)(در سوختن زغال سنگ عالوه بر  -

کربن مونو اکسید: -19

 سمی -بی بو -بی رنگ -

 ابلیت انتشار باال. ق -چگالی کمتر از هوا -

 با هموگلوبین میل ترکیبی دارد. 2Oبرابر بیشتر از  200 -

( د.دارنبال دکه کمبود آن اختالل عصبی را به  استشمام آن سامانه عصبی را فلج می کند )مثل پتاسیم -

نرژی فعالسازی: حداقل انرژی الزم برای شروع یک واکنش که باید به مواد اولیه بدهید.ا -20

یکی یا ضربه شدید یا حتی نوسان حجم و یا افزایش تخلیه الکتر -صوت -نور -ین انرژی می تواند به فرم گرماا -

نشان می دهید.  aEفشار باشد. این انرژی را با 

aEبرگشتآنتالپی کتاب یازدهم: برای محاسبه ی  -  رفت EaH 

زه اکسی کربوهیدرات ها مثل قندها باعث تغییر شیمیایی آنها و تغییار رناگ در ایان دساته اگرما دادن ب -21

ترکیبات می شود. 

«جرم در جهان هستی»صل پایستگی ا -: و مراحل آن  موازنه -22

اب ترکیب پیچیده )دارای تعداد و تنوع باال(انتخ -
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 بررسی تعداد هر اتم در ترکیب پیچیده. -

موازنه از عنصری شروع مای شاود  است ولی به طور کلی کسیژنا -هیدروژن -افلزن -موازنه: فلزترتیب معمول  -

که در ترکیب پیچیده بیشترین تعداد را دارد. 

22223353

22223353

610124

4
4
1

2
3

2
5

3

ONOHCoNoHC

ONOHCoNoHC













)(

)(

3353 )(NoHC( 9353: ترکیب پیچیده :,:,:,: ONHC)

و حتما باید اعداد صحیح باشد. مجاز نیست در موازنه استفاده از ضرایب کسریتوجه کنید که 

شرایط واکنش روی فلش نشان داده می شود: -23

شود.Co100در دمای  واکنش آغاز می  Co100شودرمای تدریجیگبا واکنش آغاز می

 رخ می دهد.  واکنش atm2در فشار  atm2

 پاالدیوم انجام می شود.  در مجاورت کاتالیزور
pd

نشانه های تغییر شیمیایی: -24

ا صدا.تولید نور ی -5   تشکیل رسوب. -4گاز.   آزاد شدن  -3و مزه.   تغییر بو -2غییر رنگ. ت -1

:اکسیدها انواع-25

 pH >10محیط بازی )قلیایی(  ← )آهک(، MgO ،CaOمثالً  ←فلزی  -

32OAl بوکسیت( و(32OFe  )هماتیت(

 HP < 5محیط اسیدی  ←2Coو  COمثالً  ←نافلزی  -

کند. اکسایش نسبت به سوختن کندتر است ولی مثل آن گرماده است ولی گرمای کمتری را آزاد می -26

32OFeو  FeO ←نوع زنگ آهن داریم.  2 - :آهن یا اکسایش زنگ زدن -27
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 اکسید آهن همان زنگ آهن است که قهوه ای است.  -

زنگ زدگی  و در نهایت باعث گسترش آب و اکسیژن به الیه های زیرین می رود ←ل است زنگ آهن متخلخ -

و خوردگی می شود.

 زنگ آهن در اثر نفوذ آب و اکسیژن به الیه های زیرین ترد و شکننده است.  -

 به فروریختن و ترد شدن و خرد شدن زنگار فلزات خوردگی گوییم، که نتیجه اکسایش است.  -

 د شدن سپس خرد شدن و در انتها فرو ریختن رخ می دهد. ابتدا تر -

با ایجاد محیط اسیدی از بین می رود.  ←یا فرو است.  IIیا آهن  2Feرنگ قهوه ای زنگ آهن مربوط به  -

 در خانه می توان زنگ آهن را از بین برد. آبلیمو یا سرکهبا استفاده از  -

 مانع« ونهگرنگ »زنگ زدن سطحی صاف و غیرمتخلخل ایجاد می کند لذا مانند پوششی در هنگام  Alفلز  -28

از رسیدن رطوبت و اکسیژن به الیه های زیرین می شود و اکسایش را متوقف می کند. 

  :ALکاربرد 

و در واکنش کلیدی ترمیت در کتاب یازدهم برای جوش ریل راه آهن ساخت درو پنجره -

 آلیاژ هواپیما.  -

 ت سمباده استفاده می شود. برای ساخ 32OAlاز  -

)]()()([ sOAlgOsAl 322 232 

و اد شدهگرمای آز، سرعتاکسایش فلزات از نظر  ←رفتار تمام فلزات در برابر اکسیژن یکسان نیست  -29

متفاوت است.  رنگ زنگارو  محصول نهایی

 : (Hcl)با اسیدها  Fe, AL, Znواکنش  -30

بیشتره.  2Hسرعت تولید گاز  ←فعالتره ←فلز گروه اصلیه  ←سریعتره  Alواکنش  -
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)()()()( gHaqAlClaqHClsAl 23 3262  

 سرعت واکنش روی بیشتر است. آهن با هیدروکلریک اسید واکنش داده و سرعت آن از -

)()()()( gHaqFeClaqHClsFe 222  

است:  Al>Fe>Znت این سه فلز به صورت واکنش فلز روی از همه کندتر بوده و نشان می دهد ترتیب فعالی -

)()()()( gHsZnClaqHClsZn 222  

 رسانا(: -مقاوم -انتقال برق )ضخیمسیم های  -31

 Alروکش  -مغزی فوالدی -

 ↑مقاومت الکتریکی  ↓ضخامت سیم  -

 انجام نمی شود.  Alبه علت رسانایی کمتر  Alساخت کل سیم از  -

 انجام نمی شود.  Alاز  Feشتر ساخت کل سیم از فوالد به علت چگالی بی -

 گرم بر سانتی متر مکعب است.7/2وآلومینیوم: 8/7چگالی آهن: -

 نتره هم سبک تر. زواستفاده می کنیم چون هم ار Alاز  Cuبجای روکش  -

یون بر م نوع کاترکیبات یونی: اول: نام کاتیون. دوم: اگر کاتیون های مختلفی از یک فلز داشتینام گذاری ت -32

 نای بار مربوط به آن با حروف رومی مشخص بشه. سوم: نام آنیون مب

 I  +2 ← II   +3 ← III    +4 ← IV ← 1اعداد رومی:  +

CaOOCaOCa. کلسیم اکسید 1مثال  

22
22 , 

333کلرات  III. آهن 2مثال 
3 )(, CloFeCloFe  

343. اسکاندیم فسفات 3مثال 
3
4

3
4 )(,, PoScPoSCSCPo  

42تاسیم منگنات . پ4مثال 
2
4 MnokMnoK  , 
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→کلرید )فریک کلرید(  IIIآهن  →زرد 
 ClFe

FeCl

3

→کلرید )فرو کلرید(  IIآهن  →، سبز روشن 2
 ClFe

FeCl

2

2

→کلرید )کوپروکلرید( Iمس  →، سبز  2CuCl→کلرید )کوپریک کلرید(  IIمس  →آبی 
 ClCu

CuCl

رای فلزاتی که یک نوع کاتیون دارند الزم نیست حروف رومی به کار ببریم:ب -34

→اسکاندیوم فسفات 
 3

4
3

4

PoSc

SCPo
→، کلسیم فسفات  

 3
4

2

243

PoCa

PoCa )(

 ، سوپراکسید2O اگر آنیون ما اکسیژن باشه، می توانیم اکسید -35

2Oپراکسید ، 2
2O:داشته باشیم ،

22OLi →، لیتیم پراکسید 2LiO →، لیتیم سوپراکسید  OLi2 →لیتیم اکسید 

ربدریارها را ضنوشته و سپس ب را با بار مربوطههرگاه نام فارسی ترکیب یونی به ما داده شود ابتدا یون ها  -36

جابجا می کنیم و چنانچه قابلیت ساده شدن وجود داشت ساده می کنیم:

CaOOCaOCa  

22
22 کلسیم اکسید ,

←ه نکنیدروندها را ساددر ساختار برخی آنیون ها اکسیژن های زیادی وجود دارد، توجه کنید که این زی -37

4242
2
4

2 CaSoSoCaSoCa   سولفات,)( کلسیم

مشاهده  ان کاتیونبه عنو Hنام گذاری ترکیبات مولکولی: در ساختار این ترکیبات مشارکت فلزات و  -38

COONنمی شود و نوع انحالل آنها مولکولی بوده و غیرالکترولیت هستند مثل  اگر این ترکیبات با اکسیژن  52,

 الکترولیت می شوند.  ←اسیدهای معدنی  ←شوند ترکیب شوند و در آب حل 

:ترکیبات مولکولی: روش نام گذاری -39

تعداد عنصر سمت چپ + نام عنصر سمت چپ + تعداد عنصر سمت راست + نام عنصر راستی.  

52ONنیتروژن پنتا اکسید:  دی 104OPفسفر دکا اکسید :  مثال: تترا
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 5PClفسفر پنتا کلرید:   3Soگوگرد تری اکسید :  →مونو در ابتدا قرار نمی گیرد 

 اعداد یونانی : -40

 : هپتا 7  : هگزا6  : پنتا 5  : تترا 4 : تری 3  : دی 2 : مونو 1 

 : دکا10  : نونا9  : اکتا 8 

 مراحل رسم ساختار لوویس:  -41

 ( تعیین اتم مرکزی. 1

 نیتروژن و اکسیژن اتم مرکزی هستند. OH2و  3NH←. شناسایی اتم مرکزی: کمترین تعداد را دارد 1

رگز اتم ه Fو  Hو  اتم مرکزی است شماره گروه کمتری داردتعداد دو عنصر، عنصری که در صورت برابری 

 گاهی دو اتم باهم اتم مرکزی هستند مثال در آلکنها و آلکینها.د. مرکزی نخواهند بو

 با توجه به شماره گروه ها ( قرار دادن الکترون های ظرفیت در اطراف آن2

3 )H متصل می شوند.  به اتم مرکزی  یگانه  ها همیشه با پیوند و هالوژن 

داشت  تی کهناپیوندی نداشت فقط دوگانه متصل می شوند و در صور ( اکسیژن و گوگرد اگر اتم مرکزی جفت4

OCOCoداتیو و یگانه متصل می شوند.  2 

اضافه آمد  اضافه می کنیم و اگر اکسیژن OHبه اتم مرکزی  H( در اکسی اسیدهای اکسیژن دار به تعداد 5

 مثل گام چهارم با آن رفتار می کنیم. 

رده و به اکسی اسید اضافه کرده و آنها را خنثی ک Hای اکسیژن دار، ابتدا به تعداد بار منفی ( برای آنیون ه6

کروشه کار را  ها در گام آخر و نوشتن آنیون درHتبدیل می کنیم سپس با گام پنجم رسم کرده وبا پاک کردن 

 تمام می کنیم. 

( برای رسم 7

4NH  3ابتداNH و در کنار+H .قرار داده و سپس با پیوند داتیو اتصال را برقرار می کنیم  

 تعداد الکترون های پیوندی را نشان می دهد.  ← 2 ×( تعداد پیوندها 8

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
 کــ
رت
ــھا
ـــــ
ـــــ
م



 ( = تعداد کل الکترون Hتعداد  × 2تعداد بقیه اتم ها( + ) × 8( )9

 تعداد الکترون های ظرفیتی شماره گروه عنصر =  ×تعداد عنصر  -( بار روی ترکیب10

 دوگانه بر سه گانه مقدم است. یگانه بر دوگانه و ( در رسم ساختار لوویس نمایش پیوند 11

qNNNNN( تعیین بار 12 ][   :روی یک درشت مولکول 

40858  ( 1تعداد اتم 

2555  2تعداد اتم )× شماره 

152540 ( 3تفاضل 

16282 ( 4تعداد پیوند 

 5) 3از  4تفاضل مرحله 

 کاربرد اکسیدهای فلزی: وخواص  -42

- CaO )افزایش بهره وری خاک و کنترل  ←)آهکPH آب دریاچه ها 

 بسته است. زندگی آبزیان به میزان اسیدیته آب وا -

- 32OAl←  سمباده صنعتی و تولیدAl  .خالص 

 فلزی: ناکاربرد اکسیدهای وخواص  -43

- 2Co← 2مرجان ها که اسکلت آهکی دارند در آبهای حاوی  ←اکسید نافلزیCo  .زیاد نابود می شوند 

32 CaCoCoCaO  

- 2No ← 2از اجزای باران اسیدی و جزء آالینده ها می باشد. البته این گاز در کنار گاز  ←اکسید نافلزیSo 

اینکار را انجام می دهد و باعث بروز لکه های قهوه ای در برگ درختان می شود روی پوست و دستگاه تنفس و 

 چشم ها اثرات مخربی دارد. 

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
 کــ
رت
ــھا
ـــــ
ـــــ
م



می شود. باران اسیدی: البته مه و برف اسیدی هم دقیقاً با این سیستم تشکیل مکانیزم تولید -44









)()(

)(

aqSoHOHgSo

gSoOSo

4223

322 22

آزاد می شود.آتشفشان ها وکارخانه ها توجه کنید که گوگرد دی اکسید در اثر فعالیت 

)()()( aqHNolOHgNox 32 

ی شوند.مسوختن سوختهای فسیلی آزاد  ووکارخانه ها توجه کنید که اکسیدهای نیتروژن در اثر فعالیت 

خاک: -45

 اضافه می کنیم.  CaOاسیدی: به آن 

 بازی: به آن پودر گوگرد اضافه می کنیم. 

شد نمی کند تا مدتها گیاهی ر ،هستند (CaO)سیمان و گچ محیط را بازی کرده چون ترکیباتی آهکی  -46

 ست. چون محیط به شدت بازی شده ا
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 : pHمحدوده های مهم  -47

 0-1اسید معده و آب باتری:  -

  4-6آب گوجه فرنگی و قهوه:  -

 7خنثی: مثل آب:  -

 9-11نسبتاً بازی: شربت معده و آمونیاک:  -

 12-14کن و محلول تمیز کننده اجاق بازی قوی: محلول لوله باز -

به شدت صعودی  2Coتولید و زاد صعودیآبهای آ میانگین دمای زمین صعودی، میانگین سطح نمودارهای -48

  است. مساحت برف در نیمکره شمالی نزولی( است. اما نمودار سال اخیر 100بخصوص در )

 50ودتر در قیاس با زدرجه افزایش می یابد. امروزه فصل بهار یک هفته  4تا  8/1بین  2100دمای زمین تا  -49

 شود که شاهدی بر گرمایش زمین است. سال قبل آغاز می 

 مهمترین گاز گلخانه ای به عنوان   2Coنکات  -50

 را طی فتوسنتز که عکس اکسایش است مصرف می کند.  kg50 ،2Coیک درخت تنومند هر سال  -

 از سوختن سوختهای فسیلی آزاد می شود.  -

 را کاهش می دهد.  2Coی بافت گیاهی ردپا -

 مصرف می کند.  kg1 ،2Coهر سال  ←و یا کمتر   cm3درخت با قطر  -

 مصرف می کند.  kg 4/4 ،2Coهر سال  ← cm 4-7درخت با قطر  -

 مصرف می کند.  kg 4/9 ،2Coهر سال  ← cm 8-13درخت با  -

 مصرف می کند.  kg 1/19 ،2Coهر سال  ← cm  14-21 درخت با -
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 مصرف می کند.  kg 6/24 ،2Coهر سال  ←cm 22-28درخت با قطر  -

 می کنند.  کربن دی اکسید مصرف kg 3/55هر سال،  cm 34-29درختان با قطر  -

کربن دی اکسید مصرف می کنند.  kg 7/92هر سال  cm 35بیش از  درختان با قطر -

 از طریق آنها وارد هواکره می شود  x: بررسی کلیه ی راههایی است که ماده xردپای  -51

در طبیعت.  xزمان بیشتر برای تعدیل اثر ماده  ثانیا و xمقدار بیشتر  اوالردپای بزرگ یعنی:  -52

 کربن دی اکسید مصرف می شود.  g250ار مقد km1 مسافتبرای طی  -53

 می رسید. Co18در غیاب هوا کره دمای زمین به  نکات اثر گلخانه ای: -54

که طول موج کوتاه و انرژی باالیی دارد. خشی از نور خورشید با پرتو فرابنفش به زمین می رسدب -1

هباه هاواکربا طول موج باال و انارژی کام رتوهای مادون قرمز ا گرم شدن زمین، زمین انرژی را به صورت پب -2

بازتابش می کند. 

ازهای گلخانه ای مانع از خروج کامل پرتوهای گرمایی می شوند.گ -3

4- 2Co  که مهمترین گاز گلخانه ای است، پرتوهای بازتابش شده از زمین را با طول موج بیشتر و انارژی کمتار

 یل می کند. گس

به تصویر زیر دقت کنید: -5
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رآیندها و فرآورده هایی برای باال بردن کیفیت زنادگی باا تکیاه بار مناابع در جستجوی ف -1شیمی سبز:  -55

 طبیعی است. 

 ف اصلی شیمی سبز: اهدا -56

 محافظت از طبیعت. -

 مواد با ردپای سنگین.مصرف  کاهش یا توقف  -

 فسیلی.کاهش مصرف سوخت های  -

و پلای  زمصرف پلیمرهای تخریب ناپذیر و جایگزینی با پلیمرهای تخریاب پاذیر مثال پالساتیک ساب شکاه -

  الکتیک اسید.

 سوخت سبز:  -57

 هستند.  Hو  Cارای اکسیژن در کنار د -جزیه توسط موجودات ذره بینیت -خریب پذیرت -مثل اتانولسوختهایی 

 نه های روغنی است.مثل سویا، نیشکر و دا منبع تولید سوخت های سبز گیاهانی -

 در مراکز صنعتی:  2Coراهکار کاهش  -58

A- :مهار بوسیله اکسید منیزیم و کلسیم 
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مناسب برای کود   








32

32

CaCoCaoCo

MgCoMgoCo
 

B-  پالستیک های سبز )پلی الکتیک اسید(: استفاده از 

 ه ساخته می شوند. ل نشاستبر مبنای مواد گیاهی مث -1

 ر ساختار خود دارای اکسیژن هستند و در زمان کوتاهی تجزیه می شوند. د -2

اده ز آنهاا اساتفهزینه تولید باالتری نسبت به پالستیک معمولی دارند. ولی به علت ردپای کمتر بهتر اسات ا -3

 کرد. 

C-  2کربن دی اکسید: دفنCoدر زیرزمین ذخیره می کنند، این مکاان هاا مای  و امن ق را در مکان های عمی

 تواند سنگ های متخلخل در زیرزمین یا میدان های گازی قدیمی و چاه های نفت تخلیه شده باشد. 

 :2Hنکات کلیدی گاز  -59

 فراوانترین عنصر در جهان.  -1

 نمی کند.  2Coآالیندگی کمتری دارد چون تولید  ا اکسیژن سوخته و تولید نور و گرما می کند وب -2

 ولید، حمل و نقل و نگهداری هیدروژن بسیار پرهزینه است. ت -3

نباع بع تجدید ناپذیر )سوخت فسیلی( و تجدیدپذیر )الکترولیز( تهیه می شود، البته مهمتارین ماز هر دو من -4

 آن گاز طبیعی است. 

 به عنوان سوخت به علت داشتن ردپای کمتر بسیار مهم و مورد توجه است.  2Hاستفاده از  -5

اسات ولای  gOH2)(کیلوژول گرما می کند و فارآورده ن  143گاز هیدروژن وقتی می سوزد تولید  gr1هر  -

 قیمت آن بسیار زیاد است.

 رم سوخت: یک گ سوختن مقایسه انرژی به ازای -60
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 kj30زغال سنگ  > kj48بنزین  > kg54گاز طبیعی  > kj143هیدروژن 

 یک گرم سوخت: سوختن  مقایسه قیمت به ازای  -

 (4زغال سنگ )ریال  >( 5گاز طبیعی )ریال  >( 14بنزین )ریال  >( 2800هیدروژن )ریال 

 

 

 مفهوم توسعه پایدار:  -61

 مالحظات زیستی )مهمترین(  -

 اجتماعی.مالحظات  -

 مالحظات اقتصادی.  -

ختلف یک عنصر که در طبیعت به حالت آزاد وجود دارد یاا باه فارم مبه شکل های  -لوتروپ )دگر شکل(آ -62

 ارد. وجود د 3Oو  2Oهای مختلف یک مولکول یا بلورهای یک عنصر می گوییم. مثال اکسیژن در هواکره به فرم 

 : 3O نکات کلیدی -63

- 3O  .قطبی و تشکیل دهنده ی الیه ازون است 

 زون دیده می شود. ادر الیه استراتوسفر بیشترین مقدار  -

 یه ازون وجود دارد. کیلومتری سطح زمین ال 30تا  15بین  -

- 3O تروپوسفر( گازهای آالینده است.  در سطح زمین( 

 

 :  3Oنقش کلیدی  -64 
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و موجودات زنده محافظت زمین -جذب قسمت اعظم. انرژی خورشیداوراء بنفش خورشید: کنترل اشعه ی م -1

. واکنش مرحله اول به منظور تامین هدف مذکور گرماگیر است و به شکل زیر می باشد:u.vاز 

oOOO   2
فرابنفش

3

اکانش پاذیر. دروناپایادار و  -اساتعال ف -آزاد است رادیکالآزاد شده در مرحله ی اول  تک اتمی  اکسیژن -2

مرحله دوم عکس واکنش مرحله نخست رخ می دهد و گرماده است.

22انرژی +  OOO o 

توسط زمین مادون قرمز است. نرژی آزاد شده در مرحله دوم مثل بازتابش نور خورشیدا -3

)()(    : ازون در دو مرحله  واکنش کلی -4 gOgO 23 32 



الیه اوزون. 3Oکاربردهای-65 و سبزیجات.  -: ویروس کش و اکسنده قوی. -گندزدایی میوه ها

یاس با کلر. برای گندزدایی در ق 3Oمحاسن و معایب  -66

لر است.کبرتری: گندزدایی و ویروس کشی قویتری از  -

علت اکسنده بودن به دستگاه ها آسیب می زند.(3Oمعایب: هزینه تولید بیشتر، باید غلظت  - باال باشه، و به

خاوردگی  ←زناگ زدن بیشاتر رخ مای دهاد  ←اکسایش سریعتر  ←بیشتر است 2Oاز3Oاکسندگی -67

دستگاهها

ت ثانیاً جرم بیشتری دارد.است چون اوالً قطبی اسن دمای جوش اوزون بیشتر از اکسیژ -68

ازون تروپوسفری: -69

آالینده.←2Oیل بیشتر واکنش پذیری نسبت بهمبه علت  -1

آسیب دیدن ریه ها می شود.سبب سوزش چشم و  -2

)()()()(: این ازون  تولیدواکنش  -3 gOgNogOgNo 322 
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به سیستم عصبی هم آسیب می زند.هم مشابه کربن مونو اکسید  ازون  -4

برای بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود.  -1نیتروژن:  «2N»گاز  -70

غیرقطبی. ←پیوند سه گانه داردوند در نیتروژن بسیار زیاد است. ن انرژی پیواکنش پذیری کمی دارد چو -2

ترکیب می شود:  2Oبا  2Nدر اثر رعد و برق -3

)()()()

)()()()

gNOgOgNO

gNOgOgN

22

22

222

21





هاوای شاهرهای در نتیجاه :  (قهوه ای رناگ ←2Noبی رنگ.  ←No)همگی اسیدی اند.  2Nاکسیدهای -4

 آلوده قهوه ای است. 

5- 2No  :با اکسیژن می تواند تولید ازون کند

)()()()( gOgNogOgNo 322 

خواص گازها: -71

 انتشار سریع.  -

بی شکل هستند و به شکل ظرف در می آیند.  -

 راکم پذیرند. ت -

برای توصیف یک نمونه گاز، باید مقدار و دما و فشار معین باشد. -72

قوانین گازها: -73

2211بویل )دمای ثابت( -1 VPVP و ثابتVP.

شارل )فشار ثابت( -2
2

2

1

1

T

V

T

V
و ثابت

T

V
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اک )حجم ثابت(گیلوس -3
2

2

1

1

T

P

T

P
و ثابت

litgasmol)دما و فشار ثابت( آووگادرو  -4 4221 /  ثابت
n

V

کسرهای تبدیل استوکیومتری: -74

←گرم به مول -1
ضریبمولی جرم

گرم


یا  
مولی جرم

1
x

xmol
شدهگرم دا xده

 STPحجم یا لیتر به مول  -2
ضریب  مولی جرم

لیتر


یا  
lit

xmol

422
1

/
شده داده xلیتر

 ← STPحجم به مول غیر  -3
ضریب  مولی جرم

چگالیلیتر


V

←غلظت به مول -4
ضریب

VM 

←مول یک ماده به مول دیگری -5
ضریب
mol

گرم با درصد خلوص: -6
ضریب  مولی جرم

100
خلوص درصد

گرم






←گرم با بازده -7
ضریب  مولی جرم

100
گرم




Ra

8- daM 10 

(d ،چگالی :a ،درصد جرمی :M)موالر :

ترکیبی بازده و درصد خلوص: -9
ضریب  مولی جرم

100100
گرم




Ra
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بر:ها فرآیند -75

)()()(ار واکنشاولین ب فریتس هابر  1918 - gNHgNgH 322 23 .انجام داد

براده آهن. -ورقه آهن.       -و کاتالیزورهای آهن:  Co450و  atm200 شرایط انجام:-

)()()(است. واکنش برگشت پذیر  - gNHgNgH 322 23 



ماده است:  3ین به جوش ف نقطاختالاز مخلط واکنش دهنده ها، راه جداسازی آمونیاک  -

CNHCNCH ooo 34196253 322  ,,

شود.2Nو 2Hجمع آوری گاز  باقی مانده در ظرف می تواند باعث افزایش بازده

هابر بسیار کلیدی و مهم است.  شکل فرآیند -

 غیرفعال و واکنش ناپذیر. -هواکره فراوانترین جز - 2Nگاز  -76

 واکنش پذیری کم.  ← پیوند قدرتمند ←در این مولکول پیوند سه گانه داریم -

چاون اسات  نگهاداری ماواد غاذایی شده  کاربرد عمده آن که بارها در کتاب ذکرمشهور به جو بی اثر است.  -

 واکنش پذیری کم است. 

دهای نیتروژن دار برای تقویت خاک به آن افزوده می شود. کو -
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مایع به عنوان کود مایع استفاده می شود.  3NHاز  -

: با گاز هیدروژن2Oو 2Nمقایسه واکنش پذیری -77

- )()()( lOHgOgH 222 22  

واکنش نمی دهد  - )()( gNgH 22

: 2Nهای دیگرکاربرد-78

افزایش عمر الستیک. -1

نرم شدن کمک فنر خودرو. -2

تنظیم باد الستیک. -3

ین.کاهش مصرف سوخت با کاهش اصطکاک تایر با زم -4

ود می دهد.نرمی الستیک عملکرد سیستم ترمز را بهب -5

های اسپرت با کنترل کوبش کمک فنر. عملکرد بهتر رینگ -6

10شیمی 3خالصه فصل 

یده شدهدرصد زمین از آب پوش 75 ←سیاره آبی رنگی به نام زمین  -1

 کیلوگرم 5/1× 2110جرم آب در کره زمین  -2

تن است.  6×1810تن و جرم آب روی سطح زمین معادل  6×2410جرم زمین  -3

تنها محل برای زندگی جانداران -4

بخش عمده آب در اقیانوس ها و دریاها است. -5

آب اقیانوس ها و دریاها مخلوطی همگن )تک فاز( است. ←آبهای سطحی زمین: -6

مزه شور آب دریاها به علت وجود نمک های محلول در آنهاست. -7
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تن ماده حل شونده به صورت ثابت در دریاها وجود دارد.  5×1210حدود  -8

ن نسبت به آبهای زیرزمینی بسیار بیشتر می باشند.آب های سطح زمی -9

 آب در اقیانوس ها و دریاها است.  2/97% -10

تن آب در سراسر کره زمین جابجا می شود.  2/4×1410هر سال  -11

زیست کره-4 رهسنگ ک -3آب کره.  -2هواکره.  -1 بخش است:  4زمین شامل  -11

را شاهد مینزگانه  4مواد بین بخش های  مبادله مواد ←عنی: سامانه ی زمین سامانه ای پویا است ی-12

 هستیم.

سنگ به آب کره یا و برف حجم زیادی از آب بخار شده و وارد هواکره می شود و سپس به صورت باران  -13

کره بر می گردد. 

محلول در آب مصرف می کنند.  2Oیادی وارد هواکره کرده و مقدار ز 2Coجانداران آبزی میلیاردها تن -14

ی شوند.مره به هواکره فعالیت های آتشفشانی باعث ورود گازهای مختلف و مواد شیمیایی جامد از سنگ ک -15

هوا کره وچک واردالشه ی جانوران و ضایعات گیاهان بر اثر واکنش تجزیه شده و به صورت مولکول های ک -16

است.  می خوانیم: جرم تمام مواد در کره زمین به تقریب ثابت 11در کتاب  ←گ کره می شوند. یا سن

دچار کمبود آب می شوند. 2025درصد جمعیت جهان تا سال  66 ←نکات مربوط به بحران آب  -17

 درصد جمعیت جهان هم اکنون از بی آبی رنج می برند.  50 ←

درصد آب شیرین جهان را دارد.  26/0ولی  درصد جمعیت جهان را دارد 1ایران  ←

درصد جمعیت جهان را دارد ولی خشک ترین قاره می باشد.  60قاره آسیا  ←

% آب در کوه های یخ است.  5/2 -18

یون های مهم حل شده در آب به ترتیب مقدار: -19

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
 کــ
رت
ــھا
ـــــ
ـــــ
م



ppmppmppmppmppmppmppmppm

BrCoKCaMgSoNaCl
65140
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3

380400
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4

1050019000
 

:مثال به آب دریا می شود یون ها انحالل نمک های مختلف در آب باعث ورود -20

)()()( aqClaqNaaqNaCl  

چرا که از باران است یکی از روش های مهم در تصفیه آب در کتاب درسی تقطیر است که الگوی آن متأثر -21

آب باران تقریباً خالص است. 

 ب خالص نامید. آب باران و برف را می توان تقریباً آ -

 مینی و زیرزمینای باه دلیال عباور از مسایرهایو قنات ها و کلیه منابع آب زآب رودها و دریاها و چشمه ها  -

مختلف با ترکیبات متنوع سنگ کره دارای نمک های مختلف با غلظت های متنوع هستند. 

شناسایی کاتیون ها -22

- Ag←)()()()( aqNaNosAgClaqNaClaqAgNo 33 

سفید  رسوب

- 2Ca←)()()()()( spoCaaqNaClaqCaClaqPoNa 243243 632 

رسوب سفید 

- 2Ba ← )()()()( sBaSoaqNaClaqBaClaqSoNa 4242 2 

 رسوب سفید 

- 3Fa ← )()()()()()( aqNaNosOHFeaqNaOHaqNoFe 3333 

 قرمز تیره رسوب 

- 2Fe ← )()()()()()( aqNaNosOHFeaqNaOHaqNoFe 3223 
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رسوب سبز لجنی

:نکات آب آشامیدنی  -23

دارای یونهاای طبیعای و یاون ساتند و ه -همگان -اللز -در آب های شیرین مقدار و نوع یون ها متنوع است: 

ه آب اضافه شده است. هایی است که به آن در مراکز تصفی

 بزنیم برای سالمتی دندان می شود.  Fاگر به آن  -

 یونهای مختلف درون آب آشامیدنی.  - OHNoClFeCaMgNa ,,,,,, 3
222

)()()()(ود شیمیایی.         ک -آمونیوم سولفات:  معادله ی انحالل -24 aqSoaqNHsSoNH   2
44424 2

و ... نیاز دارند.  N,P,Sبه یونهای  2Coو  OH2ب، افزون بر گیاهان برای رشد مناس -25

کاربردهای مهم محلول ها: -26

هوایی که تنفس می کنیم محلول همگن است.  -

 سرم فیزیولوژی محلول نمک در آب است.  -

 ضیخ محلول اتیلن گلیکول در آب است.  -

گن )محلول( چند ماده آلی در آب است. گالب مخلوطی هم

ترکیب های یونی موجود در آب دریاها: -27

 ریاهاست. دیکی از منابع مهم تأمین نمک خوراکی آب  -

 گرم نمک های مختلف حل شده است.  27گرم آب حدود  100ر هدر بحر المیت در  -

های حل شونده وجود دارد که شاامل یاون گرم انواع نمک  2/0گرم آب حدود  100در دریاچه ارومیه در هر  -

های مختلف است: 
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 2
43 SoClHCo آنیون،←,, 22 MgCa )دوم(،IIAگروه←, KNa )اول(IAگروه←,

ا به خواص حالل و حل شونده و مقدار هر یک از آنها وابسته است.هخواص محلول  -28

ار حل شونده در مقدار معینی حالل یا محلول است.غلظت: مقد -29

 -انواع شیوه های بیان غلظت:  -30

w-w : %100( یا aدرصد جرمی )
محلول گرم

شونده حل گرم
% a

درصد جرمی استیک اساید درآب  5سرکه اربرد: بیان غلظت اسیدها در صنعت و مصارف خوراکی. ک -فاقد واحد

 سید استفاده می شود.درصد جرمی نیتریک ا 70است و در صنعت 

v-v :%100یا  vدرصد حجمی  -
محلول حجم

شوندهحلحجم
% V حل شونده هاای ماایع در برای بیان درصد فاقد واحد

حالل ها استفاده می شود.

ppm :610قسمت در میلیون  -
محلول گرم

شونده حل گرم
ppm

یاا، سارم، ب معادنی، آب درمحلول های بسیار رقیق مثل بیان یون ها در آبیان غلظت  برای است و فاقد واحد 

 .آالینده ها، آب آشامیدنی کاربرد دارد

: Mموالر  -
lit

mol

V

n
M 

حجم 
شونده حل مول 

در شیمی موالر است.رایجترین شیوه بیان غلظت 

 باشد. litحالل بر حسب  حتما حجم 

: cغلظت معمولی 
lit

g

V

m
C 

لیتر 
شونده حل گرم 

روابط موازی: -31
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والر:مرابطه غلظت معمولی با غلظت  -1
مولی جرم

C
M 

غلظت معمول-2 daC←چگالیی با درصد جرمی:رابطه 10

ظت موالر و درصد جرمی:رابطه بین غل -3
مولی جرم

10 da
M




بدست آوردن مول:  -4
مولی جرم
100
a

Vd
mol



(a،درصد جرمی :V،حجم :d)چگالی :

شتر حالل یا مقدار کمتر حل شونده را دارد.محلول رقیق حجم بی -32

گرم محلول داریم.  100گرم حل شونده در  9/0درصد جرمی: یعنی  %9 مفهوم عبارت -33

نکات طالیی  -34

3No :)یون نیترات(

 باید کمترین غلظت ممکن را در آب آشامیدنی داشته باشد.  -

آب  وانی واردسب زباله ها و فضوالت انسانی و حیکودهای شیمیایی و دفع نامنا از طریق مصرف بیش از اندازه -

می شود. 

عوارض یون  -35

3No :

رکیب شدن با هموگلوبین: انتقال اکسیژن را کم می کند.ت -1

توسط دستگاه گوارش به  -2

2No اسیدیته معده می شود.  )نیتریت( تبدیل شده و باعث کاهش

اهش آنزیم های مهم در بدن و انحالل فلزات سنگینک -3

ه ی سرطانزای نیتروزآمین.تولید ماد -4

مقدار مجاز  -36

3No  در بدن بایدppm10 .باشد

بلور است.تفیزیکی، ی بهره برداری منابع موجود در آب دریا: بهترین روش از بین روشهای شیمیایی و برا -37
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: Fنکات یون -38

 د. باش ppm22/1- 7/0مقدار مجاز آن باید بین  -

 برای مقاومت مینای دندان کاربرد دارد.  -

مان به قدار بیشتر آن باعث ایجاد لکه یا خال های قهوه ای بر روی مینای دندان می شود که با گذر زم -

شود. فرورفتگی تبدیل می 

11اهمیت بستر اقیانوسها ترکیبی با شیمی  -39

 منبع قابل توجه از منابع معدنی است.  -

 ی زمین بیشتر است. غلظت این منابع نسبت به معادن رو -

و کمی هم مس و نیکل و کبالت هستند.  Feصد در 14و  Mnدرصد  24کلوخه های کف اقیانوس دارای  -

ا: از دری Mgمراحل تهیه فلز  -40

()()(جامد  sOHMgOHMg 2
21  

)()() lMgClClOHMg 2222 

)()()() gCllMglMgCl 2
برقکافت

23  

 NaCl :1کاربردهای  -41

NaOHسود سوزآور  -از هیدروژنگ -تهیه گاز کلر -

نورانمصارف خانگی و تغذیه جا -2

ولید سدیم کربنات و ذوب کردن یخ در جاده هات -3

رو تنفرآوری گوشت و تهیه کنس -4

تهیه خمیر کاغذ و پارچه ها و رنگ ها و پالستیک ها -5
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در صنعت نفت. -6

زاگرم  100ر به بیشترین مقدار از حل شونده برحسب گرم که در دمای معین د ←تعریف انحالل پذیری  -42

آب حل می شود گوییم. 

←تقسیم بندی مواد از نظر انحالل پذیری -43

بیشتری حل شونده را در خود حل کند. محلول سیرشده: نمی تواند مقدار  

 محلول سیرنشده: قادر است مقدار بیشتری حل شونده را در خود حل کند.  -

 ده را دری حل شونمحلول سیر شده مازاد یا فراسیرشده: محلولی که قادر است با تغییرات دما مقدار بیشتر -

خود حل کند. 

یه رسوب می کنند.تولید سنگ کلیه: نمک های کلسیم دار در کل -44

محور کلیدی انحالل پذیری:  -

حل شونده:و جنس ماده  یانحالل پذیر نکات -45

  : گازها-

↓انحالل پذیری  ↑دما  -
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قانون هنری ↑انحالل پذیری  ↑فشار  -

جنس گاز: گازهای سنگین و قطبی بیشتر حل می شوند.  -

 جامدات: -
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ماگیر )نیترات ها( انحالل گر ↑انحالل پذیری  ↑دما  -

انحالل گرماده )سولفات ها(  ↓انحالل پذیری  ↑دما  -

NaClانحالل  ←بدون اثر در مقابل تغییرات دما  -

ت: مایعا

 آب و الکل ←قطبی در قطبی حل می شود  -

هگزان و روغن  ←غیرقطبی در غیرقطبی حل می شود  -

نکات نمودارها: -46

    ↑ما در انحالل پذیری تأثیر د ↑هر چه شیب نمودار  -

عرض از مبدأ میزان انحالل پذیری در دمای صفر را نشان می دهد.  -

: خواص استثنایی آب -47

گاز در طبیعت وجود دارد.  -مایع -به هر سه حالت جامد -
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 حالل بسیار خوبی برای اغلب مواد است.  -

 در حین انجماد افزایش حجم را تجربه می کند.  -

ش باال و غیرعادی به علت پیوند هیدروژنی دارد. دمای جو -

انواع مولکول ها از نظر جهت گیری در میدان الکتریکی: -48

 اکن نیستند. س -هت گیری محسوس در میدان الکتریکیج -قطبی 2گشتاور  قطبی: دارای -

اً ساکن. تقریب -اقد جهت گیری در میدان الکتریکیف -قطبی نزدیک به صفر 2شتاور غیرقطبی: گ -

ای( است.ب)د Dبار از هم وابسته است واحد آن  2قطبی به میزان بار و فاصله  2گشتاور -49

شناخت مولکول های قطبی: -50

2 گونه باردار قطبی است: هر مولکول یا - 
3][CoCl  و

4NH

 NO ،COقطبی اند:  C-Hبجز  x-yتمام مولکول های  -

 ClCH3: تمام مولکول های نامتقارن قطبی اند -

SH2و  OH2و  4NHاپیوندی باشه قطبی است. ناگر روی اتم مرکزی جفت الکترون  -

عدد باشد قطبی است.  5لی باشه ولی تعداد کربن آن زیر اگر مولکولی دارای گروه عام -

گروههای عاملی:  جدول-
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مولکول های غیرقطبی: -51

2Co ،4CHون ناپیوندی روی اتم مرکزی هرگونه متقارن فاقد جفت الکتر -

4CHو 22HCکربن های سیرشده و سیرنشده: تمام هیدرو -

2Nو  2Hفرد نباشد:  nبه شرطی که  nxو  2xتمام گونه های  -

OHHCکربن:  5از  گونه های دارای گروه عاملی ولی با بیش - 136

ر میدان الکتریکی به علت قطبی بودن منحرف می شود.اریکه آب دب -خواص الکتریکی آب:  -52

 آب دارای با جزئی منفی است.  Oو سر  +آب دارای بار جزیی  Hسر  -

ی شود. متمایل م +به سمت صفحه منفی متمایل می شود و از سر اکسیژن به سمت صفحه  Hاز سمت  -

چاون نیروهاای باین ↑دمای جاوش  ↑یقطب 2ی دارند. هرچه گشتاور ترکیبات قطبی دمای جوش باالتر -53

مولکولی در بین ترکیبات قطبی قویتره. 

↑وش دمای ج ↑نیروی بین مولکولی  ↑در بین مواد قطبی هر چه جرم  -54

↑دمای جوش  ↑ی نیروی مولکول ↑در بین مواد غیرقطبی نیز هر چه جرم  -55

انواع ترکیبات: -56

 نوع انحالل یونی  + نافلز Hیونی: دارای فلز + نافلز یا  -

نوع انحالل آنها مولکولی است.  ←دارای اتم های نافلزی اند  ←مولکولی  -
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رسانای الت مذابیک ترکیب یونی در قیاس با مولکولی به طور کلی دمای جوش و ذوب باالتر دارد و در ح -57

جریان برق است ولی ترکیبات مولکولی در هیچ حالتی رسانای جریان برق نیستند. 

بیعتطوجود در الماس با اینکه مولکولی است به علت تعداد زیاد پیوند کوواالنسی، سخت ترین ماده م -58

 د.این ماده از آلوتروپهای کربن است و نارسانا است و شبکه سه بعدی شفاف و درخشان دار است.

ترند. م نزدیکم ها به هاصوالً نیروی بین اتم ها بسیار قویتر از نیروی بین مولکول ها است چون ات -59

ی:انواع نیروهای دخیل در شیم -60

 بین اتم ها:  -

 فلز + نافلز  ←یونی  -

نافلز + نافلز  ←کوواالنسی  -

 نافلز + نافلز  ←داتیو  -

   :بین مولکول ها -

بین مولکول های غیرقطبی ←لوندون  -

بین مولکول های قطبی  ←واندروالسی  -
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از مولکول دیگر  F,O,Nبا   از یک مولکولF,O,N متصل به H ←ژنی پیوند هیدرو -

:عوامل موثر بر نیروهای بین مولکولی -61

↑قدرت  ↑پیوند هیدروژنی  -1

↑قدرت  ↑قطبیت  -2

↑قدرت  ↑جرم و حجم  -3

هر گازی که پیوند مولکولی قویتری دارد، آسانتر مایع می شود. )میعان بهتر( -62

است.  D 97/0معادل  S2Hولی  D 85/1قطبی آب  2مان م -63
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یت مولکول آب در قطبی اند، به علت قابل 2که هر  S2Hدر قیاس با  O2Hبه علت باالتر بودن دمای جوش  -64

 تشکیل پیوند هیدروژنی است. 

از میزان چرخندگی مولکول در میدان الکتریکی خبر می دهد. ←قطبی  2گشتاور  -65

هد داشت.االیی خواخیلی زیاد شود آنگاه بر اثر آن دمای جوش ب قطبی یا غیر قطبیولکول اگر جرم یک م -66

:  17و  16و  15نقش پیوند هیدروژنی در دمای جوش گروه های  -67

3333 :15گروه  PHAsHNHSbH 

جرم بیشتری دارد دمای جوش آن باالتر است.  3SbHپیوند هیدروژنی دارد ولی چون  3NHبا اینکه 

SHSeHTeHOH : 16گروه  2222 

رد. در اینجا آب به علت داشتن پیوند هیدروژنی دمای جوش بیشتری از همه ی هم گروه های خود دا

HClHBrHIHFژنی دمای جوش باالتری دارد. به علت پیوند هیدرو HF: 17گروه   

کسیل دردهای کربواین خاصیت در اسی. هایی مثل اتانول توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را دارند الکل -67

ر ددروژنی .تشکیل پیوند هیهر دو خانواده باال است شمشاهده می شود. در نتیجه دمای جو 11کتاب شیمی 

  ند.الیی داروش بانیز دمای جآمین ها و آمیدها و اسیدهای آمینه نیز دیده شده است بنابراین این خانواده ها 

پیوند هیدروژنی در آب: -68

است.  هیدروژنیضلعی منتظم و دارای پیوند  6دارای  ←( )یخ جامد ←

دارای پیوندهای زیاد هیدروژنی است.  ←مایع  ←

وجود ندارد.  ←گاز 

جود پیوندبه خاطر و است که آنهم آبشبکه  ضلعی های 6به علت تنوع  ←شکل های متنوع برف  -69

هیدروژنی است. 
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است.  4هیدروژنی در یخ  یتعداد این پیوندها

وقتی کاهو یا ← ↓ولی چگالی  ↑در هنگام انجماد آب حجم  ←ضلعی ها فضای خالی است  6بین این  -70

به علت افزایش حجم تخریب دیواره سلولی را داریم.  ←کلم یخ بزند 

انواع حالل ها در شیمی: -71

قطبی دارد.  2حلول آبی گشتاور م -رین و فراوان ترینرایجت -آب 

قطبی دارد.  2عد از آب مهمترین حالل صنعتی گشتاور ب -اتانول

 قطبی دارد.  2واع الک گشتاور رنگ ها و ان -حالل چربی -استون -

 قطبی ندارد. 2قیق کننده رنگ تینر است و برخالف سه مورد باال غیرقطبی است. گشتاور ر -گزانه -

اغلب فرآیندهای زیستی در محلول های آبی رخ می دهد. -72

حلول سیرشده از این ها در آب بسازیم.منمی توانیم  -تانول و استون به هر نسبتی در آب حل می شوند. ا -73

:مهمترین مثال محلول های غیرآبی کتاب دهم -74

 .در هگزان  2Iمخلوط  -

ر آب حل نمی شود. فاز داریم که به علت غیرقطبی بودن بنزین، این ماده د 2در اینجا  -بنزین در آب-

یش از نیمی از آب بدن درون یاخته ها و مابقی درون مایع های بدون سلولی است. آب با حل کردن موادب -75

 زائد تولید شده در سلول ها و دفع آنها نقش کلیدی در حفظ سالمتی بدن دارد. 

 به بین ذرات حلجاذبه بین حالل و حل شونده بزرگتر یا مساوی جاذ»یند انحالل وقتی رخ می دهد که فرآ -76

 شونده در فرم جدا و ذرات حالل در فرم خالص باشد. 

انواع انحالل: -76
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)()()( ←یونی  aqClaqNasNaCl   ←  محلول حاصل الکترولیت، یعنی رسانای جریان برق است←

 ز هم جدا می شوند. اجزای حل شونده ا

)()( ←مولکولی - aqOHCsOHC 61266126  ←  محلول حاصل غیرالکترولیت اسات. عادم تغییار در سااختار

 حل شونده و عدم جدا شدن ذرات در این نوع انحالل دیده می شود. 

وند و ی شمهشدار مهم: بسیاری از ترکیبات یونی نه همه ی آنها در آب حل شده و به یون های سازنده تفکیک 

 لیتهغیر الکترو ←حل نمیشه مثال نقره کلرید یونی می باشد ولی در آب توسط آب، آب پوشیده می شوند. 

 نیروهای بین حالل و حل شونده  ←77

A دو قطبی -دو قطبی  ←( مولکول حل شونده قطبی و حالل قطبی CoOH 2 

B دو قطبی -یون ←( حل شونده یون و حالل قطبی  NaOH2 

C 42 و قطبید -دو قطبی القایی ←( مولکول حل شونده غیرقطبی و حالل قطبی CHOH 

D 4142 و قطبی القایی د -دو قطبی القایی ←( مولکول حل شونده غیرقطبی و حالل غیرقطبی CHHC 

 انواع رسانایی  ←78

فلزات و نیمه فلزات و گرافیت  ویژه ←رسانای الکترونی  ←

رسانایی یونی )ویژه محلول های خاص(  ←

بررسی محلول ها از نظر رسانایی -79

 انحالل آنها به صورت مولکولی است.  ←غیرالکترولیت  ←

OHHCمثل انحالل الکل ها  ←المپ خاموش  ← 52 

3NHHF←مپ با نور کم ال -ل می شوندولکولی حدرصد م 50درصد یونی و  50ضعیف:  ←الکترولیت:  ← ,
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بازهای  -اسیدهای معدنی HCL ←المپ پرنور ←درصد بصورت یونی حل می شوند.  90بیش از  ←قوی ←

نمک های معدنی محلول.  -معدنی

 نقش الکترولیت ها در فعالیت های بدنی: ←80

است، پس باید نوشیدنی هایی حاوی  Cl ،K ،Naی احساس خستگی ناشی از کاهش چشمگیر یون ها 

 این یونها را نوشید. 

 : Kنکات یون  ←81

است.  Naدوبرابر نیاز به  Kنیاز هر فرد به 

مرگ ← Kاختالل در حرکت  ←ای تنظیم و عملکرد دستگاه عصبی بسیار مهم است. بر ←

 مقدور نیست.  Kانتقال پیام عصبی بدون  ←

 در زهرمارهای سیاه استوایی ماده ای است که کانال های پتاسیم را مسدود می کند.  ←

2Mgنکات یون-82

از الکترولیت های مهم بدن است. و آن در استخوان ها است 50% -

نترل عصبی است. کنقش آن تأمین انرژی در ماهیچه ها و  -
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 2Caنکات یون -83

 از الکترولیت های مهم بدن است. -

رد. ه صورت کلسیم فسفات و کلسیم کربنات وجود دابآن در استخوان ها  90% -

باض ماهیچه ها استفاده می شود. سازنده استخوان است و در انق -

 Clنکات یون  -84

 از الکترولیت های مهم بدن است.  -

 یون اصلی در مایع برون سلولی است.  -

ه معده است. نقش اصلی آن تنظیم مایع های بدن و شیر -

ردپای آب در زندگی: -85

ن می گوییم. عه فعالیت هایی که باعث کاهش یا افزایش یک ماده در طبیعت می شود ردپای آبه مجمو -

 صنعت کشاورزی بیشترین مصرف آب را دارد.  -

لیتر در روز در نظر گرفته می شود.  350 لیتر است که مصرف هر فرد 7×1510ردپای آب در جهان در یکسال  -

OHlit 216600چرمkg1

OHlit 2180فرنگی kg1گوجه

OlitH 22400شکالتg100

OHlit 22700نخی یک بلوز

ه عبور آب از محیط رقیق به غلیظ گوییم.ب -ی(: فرآیند اسمز )گذرندگ -86

ین حرکت آزادانه و بدون اعمال فشار است. ا -
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اره ها ون ها اجازه ورود به سلول داده می شود. این دیویعنی به برخی فرآیند اسمز در سلول ها انتخابی است ی -

را غشای انتخابی گوییم. 

 ست. نام دیگر غشای انتخابی، غشای نیمه تراوا ا -

بری غلظت محیط رقیق و غلیظ ادامه دارد. این فرآیند تا هنگام برا -

ط غلیظ به رقیق به اعمال فشار.ز محیابه عبور آب  -فرآیند اسمز معکوس )پالسمولیز(:  -87

 شود.  این پدیده با استفاده از یک پمپ انجام می -

ب شیرین از آب دریا استفاده کرد. از آن می توان برای تولید آ -
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شیرین کن ها: نحوه ی عملکرد آب -88

:(R.O)تفاوت های میان فرآیند اسمز و اسمز معکوس  -89

عکوس خیر. اسمز ماسمز خود بخودی است ولی  - 

 جهت حرکت در اسمز عکس اسمز معکوس است.  -

عکوس ممحیط رقیق و غلیظ انتقال آب متوقف می شود ولی در اسمز  2ر اسمز پس از برابر شدن غلظت در د -

تا فشار خارجی هست کار ادامه دارد. 

ابد.یبا افزایش سن نیاز به یون ها کاهش می  -90

روش های تصفیه آب: -91

 ( تقطیر آب: برای تقطیر آب نیازمند انرژی هستیم. 1

جدا می شوند.  در تقطیر: نافلزها، آالینده ها، فلزات سمی، حشره کش ها

 دا نمی شوند. ج -در تقطیر: میکروبها و ترکیبات آلی فرار

( اسمز معکوس: برای انجام آن نیازمند صرف انرژی هستیم تا فشار پمپ خارجی تأمین شود. 2
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اسمز معکوس همه موارد جز میکروبها جدا می شوند: راه حل: کلرزنی.  در

کوس اسمز مع شبیه ( صافی کربن: توانایی جدا کردن تمامی آالینده ها به جز میکروبها را دارد و از این نظر3

 ست.ا الزم است. منتها صرف انرژی در آن الزم نیست. در مرحله آخر برای از بین بردن میکروبها کلرزنی

رآیند طی ف و( تقطیر خورشیدی: بهترین روش است. با استفاده از انرژی خورشید آب دریا تبخیر می شود 4 

میعان در اثر برخورد ذرات تبخیر شده آب با سقف پالستیکی، می توان آب تولید کرد. 

وده وبان موثر ن مردان و زنس اگر مقدار یونها در آب آشامیدنی زیاد باشد روی ابتال به بیماری های قلبی و -92

تأثیر مخرب دارد. 
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بررسی توضیحات زیر شکلهای کتاب شیمی دهم

 (2بی بازگشت است ) 2و  1سفر وویجر  -

 (2میلیارد کیلومتری بود ) 7به زمین ارسال کرد از فاصله ی  1صویری که وویجر تآخرین  -

 ار(مرتبط با نمود 3ت )شعاع سیاره مشتری از زمین بیشتر اس -

 مرتبط با نمودار(  3ی کم تر از زمین است )فراوانی اکسیژن در مشتر -

 مرتبط با نمودار( 3کیل دهنده مشتری عموماً سبک تر از عناصر زمین هستند )عناصر تش -

 مرتبط با نمودار( 3رصد فراوانی عنصر هیدروژن در سیاره مشتری بیشتر از آهن در زمین است )د -

باا  پیوناد 4رابطه مساتقیم دارد ) واکنش های هسته ای با جرم ماده تبدیل شده به انرژی انرژی آزاد شده در -

 ریاضی( 

 واحد 2ایزوتوپ می باشد که تفاوت جرم سبک ترین و سنگین ترین آن ها  3ک نمونه طبیعی منیزیم، دارای ی -

(5است )

 ( 5ارد )ایزوتوپ سبک تر منیزیم فراوانی بیشتری د -

 (6یعی از هیدروژن سه ایزوتوپ وجود دارد )در مخلوطی طب -

H1ایزوتوپ های  -
D2و  1

T3پایدارند و  1
(6سال است ) 12دارای نیمه عمر حدوداً  1

TDH(6ای هیدروژن بر اساس درصد فراوانی: )مقایسه پایداری ایزوتوپ ه - 3
1

2
1

1
1 

 (6یشتری دارد )ایزوتوپ سنگین تر حجم کمتر و چگالی ب -

C14از  -
(6برای تخمین سن اشیای قدیمی استفاده می شود ) 6

 (6رادیو ایزوتوپ دارد ) 5هیدروژن  -

- Tc99  (7نوترون می باشد ) 56دارای

 (7ون این عنصر )یاز مشابهی دارد نه با یون یدید با یون حاوی تکنسیم اند -

ه هماه برابر است پرتوزا هستند ن 5/1غلب هسته هایی که نسبت شمار نوترون به پروتون آنها برابر یا بیش از ا -

(6آنها )

L7درصد فراوانی  -
L6از  3

 (6بیش تر است ) 3

 ( 8در عصر حاضر امکان پذیر می باشد )تولید طال از سایر فلزات  -

 ( 9ار نام دارد )گلوکز حاوی اتم پرتوزا گلوکز نشان د -

مرتبط با جدول(  10ی مشابهی دارند )عناصر یک گروه خواص شیمیای -

 مرتبط با جدول(  10نام دارند ) عناصر گروه اول فلزات قلیایی -
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 مرتبط با جدول( 10)د عناصر گروه دوم فلزات قلیایی خاکی نام دارن -

 رتبط با جدول(م 10هالوژن نام دارند ) 17عناصر گروه  -

مرتبط با جدول( 10رسنیک و آنتیموان شبه فلز هستند )آسیلسیم، ژرمانیم،  -

 (14نیز نمایش داد ) uیکای جرم اتمی را می توان با  -

 (15جرم نوترون از پروتون بیشتر است ) -

 (20ایسه انرژی پرتوهای الکترومغناطیس: )مق -

 گاما  <ایکس  <فرابنفش  <فروسرخ  <ریز موج ها  <امواج رادیویی 

(21دماسنج فروسرخ بدون تماس با جسم پرتوهای فروسرخ نشر شده از جسم داغ را جذب می کند )

(22همه آنها ) بسیاری از نمک ها شعله رنگی دارند نه -

( 20ها: ) مقایسه طول موج رنگ -

قرمز  <نارنجی  <زرد  <سبز  <آبی  <نیلی  <بنفش 

 (20نحراف امواج با انرژی آنها رابطه مستقیم و با طول موج رابطه عکس دارد )میزان ا -

 (26ز هسته انرژی آن افزایش می یابد )ابا افزایش فاصله الکترون  -

 (26هش می یابد )یه های الکترونی کاالبا افزایش فاصله از هسته فاصله ی  -

 (24ل بور تنها توانایی توجیه طیف نشری خطی هیدروژن و گونه های تک الکترونی را داشت )مد -

 ( 28وابسته است ) lnو  nانرژی زیرالیه ها به  -

 (28بزرگتر انرژی بیشتری دارد ) nبا  برای چند زیرالیه یکسان باشد زیرالیه lnاگر  -

 ( 28در دوره های ششم و هفتم قرار دارند ) fعناصر دسته  -

جود الیه ظرفیت اوکتت شده در اتم گازهای نجیب به جز هلیم که دوتایی است، موجب پایداری آنهاا اسات و -

(30 )

 (33یرترین نافلزها هستند )هالوژن ها واکنش پذ -

- 2H ،2N ،2O ،2F ،2Cl ،2Br  2وI ( 37عناصری هستند که به شکل دواتمی یافت می شوند )

 (41مول شیمیایی، تنها نوع عناصر سازنده را بیان می کند )فر -

 ( 41لی نوع عناصر سازنده و شمار اتم های هر عنصر را مشخص می کند )فرمول مولکو -

 (41ا بیان می کند )فرمول تجربی نسبت عناصر در ترکیب ر -

 (43گرافیت دگر شکلی از کربن است ) -

(42ی زرد در خیارشور می شود )ن و ایجاد نور رنگانرژی الکتریکی متناوب باعث درخشید -

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
 کــ
رت
ــھا
ـــــ
ـــــ
م



( هوا کره را برای مصرف گیاهان تثبیت می 2N( موجود در خاک گاز نیتروژن )جانداران ذره بینی )باکتری ها -

 ( 48کنند و آن را به شکل آمونیوم و نیترات در می آورند )

یش از سایرین و گریپتون کم تاراز ساایرین اسات برصد حجمی نیتروژن در هوای فاقد آالینده ها و رطوبت د -

(49 ) 

 رگون گازی بی رنگ، بی بو و غیرسمی و دارای واکنش پذیری بسیار ناچیز است. واژه آرگون به معنای تنبالآ -

 ( 50و نشانگر واکنش پذیری کم آن است ) 

 ( 51زدیک است )نقطه جوش اکسیژن و آرگون به یکدیگر ن -

 ( 47تروپوسفر بیش ترین غلظت را نسبت به سایر الیه های هواکره دارد ) -

 ( 47ه های باالیی هواکره عالوه بر اتم ها و مولکول ها یون نیز دیده می شود )در الی -

 ( 47) انشمندان از روی تغییرات دمای هوا بر حسب ارتفاع از سطح زمین پی به الیه ای بودن هواکره برده اندد -

 ( 49د رطوبت هوا متغیر است )درص -

222  ((4مقایسه درصد حجمی اجزای سازنده هواکره: ) - CoArON  

 (49در مقیاس صنعتی از هواکره به دست می آیند ) 2Nو  Ar ،2Oگازهای  -

22  (50ه ی هوای مایع: )مقایسه نقطه جوش اجزای سازند - NArO  

22  (50)ترتیب جدا شدن اجزای سازنده ی هوای مایع:  - OArN  

 (52کاهش می یابد ) با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار -

OHاشد، باگر واکنش گلوکز با اکسیژن از نوع سوختن  -  (53به صورت گاز خواهد بود )در فرآورده ها  2

OHش باشد، اگر واکنش گلوکز با اکسیژن از نوع اکسای -  (53در فرآورده ها به صورت مایع خواهد بود ) 2

 (53و اکسایش یکسان است ) مقدار انرژی تولید شده در سوختن -

 (53ست )لید شده کمتر از سوختن کامل ادر سوختن ناقص مقدار انرژی تو -

ربن مونواکسید با اتصال به اتم آهن گروه هِم هموگلوبین در خون، ظرفیت حمل اکسیژن را کاهش می دهد ک -

(55) 

 (55گرد آهن با اکسیژن می سوزد ) -

 (55سب با اکسیژن می سوزند نه همه آنها )اغلب فلزها در شرایط منا -

 (56سید از نیتروژن دی اکسید ناپایدارترند )تروژن مونواککربن مونواکسید از کربن دی اکسید و نی -

 (55نگ شعله گوگرد آبی است )ر - -

FenAl(      61با یک اسید قوی: ) Feو  Al ،Znمقایسه واکنش پذیری سه فلز  -  

 ( 62کتریکی بیشتر است )د مقاومت آن در برابر انرژی الهر چه ضخامت یک سیم کمتر باش -
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 ( 63تفاوت: )رنگ کلریدهای آهن و مس در ظرفیت های م -

 ( کلرید: آبی فیروزه ای IIمس ) ( کلرید: سبز کم رنگ IIآهن ) ( کلرید: زردIIIآهن ) -

 ( کلرید: سبز پُررنگIمس ) -

 (66تنان )ه تنها مرجان ها اسکلت آهکی دارند نه همه کیس -

 2Co (68)و  3So ،3No ،2No ،NO ،3Soگازهای تأثیرگذار بر باران اسیدی:  -

 (70سی مانند سرطان ریه می شود )د، تهوع و بیماری های تنفآلودگی هوا باعث سوزش چشم، سردر -

- 2Co ،OH  (73گازهای گلخانه ای هستند ) 4CHو  2

OHو  2Coاز سوختن زغال سنگ عالوه بر  - 2 ،2So (76) نیز تولید می شود 

 (76، زغال سنگ و گاز طبیعی، کربن مونواکسید تولید می شود )از سوختن بنزین -

 (74وخت سبز سوختی است که عالوه بر کربن و هیدروژن بر ساختار خود دارای اکسیژن نیز می باشد )س -

 (78است ) 2Oبیشتر از  3Oنقطه جوش  -

 (78گرافیت و دوده دگر شکل های کربن اند ) الماس، -

 (81ذیراند )پگازها برخالف جامدها و مایع ها تراکم  -

 ( 84اسید و نیتریک اسید شامل چندین واکنش گازی متوالی است ) تهیه سولفوریک -

HNNH  (78مونیاک: )مقایسه نقطه جوش هیدروژن، نیتروژن و آ - 3 

 (92همگنی از انواع یون ها و مولکول ها در آب هستند ) دریاها مخلوط -

 (93ر آب دریا از سایر یون ها بیشتر است )دغلظت یون کلرید و سدیم  -

 ( 95آب باران در هوای پاک تقریباً خالص است ) -

 ( 001و گوگرد را در اختیار گیاه قرار می دهد ) Nکود آمونیوم سولفات دو عنصر  -

 (100در آب است ) گالب یک مخلوط همگن از چند ماده آلی -

 ( 103ب آشامیدنی باید کمترین مقدار ممکن باشد )آغلظت یون نیترات در  -

 (106ی استیک اسید در آب است )درصد جرم 5سرکه خوراکی محلول  -

 (106درصد ساخته می شود ) 70سید در صنعت با غلظت محلول غلیظ نیتریک ا -

 ( 107ستگاه اندازه گیری قند خون گلوکومتر نام دارد )د -

 ( 107یلی گرم های گلوکز را در دسی لیتر نشان می دهد )مدستگاه گلوکومتر  -

 (108انحالل پذیری برخی مواد در آب: ) -

 محلول: شکر، سدیم نیترات، سدیم کلرید 

 کم محلول: کلسیم سولفات 
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باریم سولفات نامحلول: کلسیم سولفات، نقره کلرید، 

 ( 109اورات در مفاصل است ) بیماری نقرس به دلیل رسوب سدیم -

 (111ش باالی آب نشان دهنده قطبیت آن و وجود پیوندهای هیدروژنی در آن است )نقطه جو -

( 111ت )مولکول آب از لحاظ بار الکتریکی خنثی اس -

ز است زیرا نیروهای بین مولکولی در یاد قاوی تار و ید به صورت جامد ا در شرایط عادی فلوئور به صورت گاز -

(113وژن ها از باال به پایین نیروی بین مولکولی افزایش می یابد )در هال -فلوئور است 

ادفی در میدان الکتریکی جهت گیری مای کنناد زیارا نااقطبی( به صورت تص2Brو  2I ،2Cl ،2Fهالوژه ها ) -

(111هستند. )

32سید و آمونیاک: امقایسه نقطه جوش آب، هیدروفلوئوریک  - NHHFOH   

جم آب هنگام یخ زدن افزایش می یابد زیرا بین مولکول های آب هنگام یخ زدن فضاهای خاالی )باه دلیال ح -

ود شاآب هنگام انجماد دچار افزایش حجام و کااهش چگاالی مای  و ( به وجود می آیدتشکیل پیوند هیدروژنی

(116)

 ( 116لم یخ زده به دلیل افزایش حجم آب هنگام انجماد دیواره سلولی پاره شده است )در ک -

 ( 117فراوان ترین و رایج ترین حالل آب است ) -

( 117ی هگزان نسبت به آب کمتر است )چگال - فر استگشتاور دو قطبی اغلب هیدروکربن ها در حدود ص -

 ( 117ز اتانول و استون نمی توان محلول سیر شده تهیه کرد زیرا به هر نسبت در آب حل می شوند )ا -

(123هند )با آب واکنش شیمیایی نمی د 2Nو  NO ،2Oگازهای  -

atm1( :123      )222و فشار  Co20مقایسه انحالل پذیری سه گاز در دمای  - NONOCo 

- HF 3وNH ( 124الکترولیت ضعیف هستند زیرا انحالل آنها کامالً یونی نیست)

 ( 124ول و استون به صورت مولکولی در آب حل می شوند )اتان -

رافیت رساانای جریاان الکتریکای گ -رات حل شونده ماهیت خود را حفظ می کنند در انحالل ید در هگزان ذ -

 (124است )

و برابار یاون وزانه بدن به یون پتاسایم دنیاز ر -پتاسیم امکان پذیر نیست  انتقال پیام عصبی بدون وجود یون -

 (125سدیم است )

( 130تقطیر برای جداسازی ترکیبات آلی فرار و میکروب های موجود در آب مناسب نیست ) روش -

( 130اسمز معکوس و صافی کربن نمی توانند میکروب های آب را جدا کنند ) فرآیندهای -
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | نمونه سوال دهم | | جزوه آموزشی دهم | | گام به گام رایگان دهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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