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 1فصل 

 قدر هدایای زمینی را بدانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20آیۀ  - سَخَّرَ لَکُم ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی األرضِ و... )سورۀ لقمانألَم تَرَوا اَنَّ اهللَ

 پنهكان و آشكاار های نعمت و كرده شما مسخّر است زمین و ها آسمان در را آنچه خداوند ندیدید آیا

 .است داشته ارزانی شما بر فراوان طور به را خود

 سرشار زمین .كنیم می زندگی و شویم می زاده آن در .ماست خانۀ تنها ،زمین !نه .ماست خانۀ ،زمین

 .دارد معینی اندازۀ یك هر كه است گوناگونی ناپیدای و پیدا هدایای و ها نعمت از

ناته طالیی: پس اوال منابع موجود در زمین محدود اند و در ثانی به دو دسته ی پیدا و پنهان تقسكیم 

 می شوند.
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پیدا منابعی است كه در سطح زمین قكرار دارنكد یكا بكه راقتكی قابك  ناته طالیی: منظور از هدایای  

 دسترسی و مشاهده هستند مث  دریا و جنگ  و...

 

ناته طالیی: منظور از هدایای پنهان هدایا و منابعی است كه در زیر سطح زمكین قكرار دارنكد و بكرای 

ی  بكه محوكوالم مكورد نیكاز آنهكا را استفاده از آنها باید آنها را استخراج كرده و بعد از فراوری و تبكد

 بررسی كرد.مث  معادن گوناگون و سوختهای فسیلی و ...

 

 همۀ به هایی دستگاه و ابزار ساختن با است توانسته آنها از گیری بهره و شناخت با انسان كه هدایایی

 و دسكت ورد فضای و یابد دست ها اقیانوس و ها دریا اعماق ،جنوب تا شمال قطب از زمین كرۀ نقاط

 .كند كشف نیز را كران بی

 تا است داده را اماان این او به فلزها و نفت مانند موادی كشیدن بیرون در انسان توانایی ناته طالیی:

 .سازد فراهم خود زندگی برای گرم و ایمن سرپناهی

  

 لهی:ناته طالیی: اهمیت دانش شیمی در درک اهمیت دوستی با زمین و نگهداری از این امانت ا

 ،كنیم شناسایی را هدایا این دقیق ساختار تا كند می كمك ما به -1

 ببریم پی آنها رفتار به-2 

 .بیاموزیم را آنها از درست برداری بهره -3

 و قم  ،پوشاک ،غذا مانند گوناگون صنایع كه طوری به دارند مؤثر و شگرف نقشی ما زندگی در مواد 

 .دارند قرار مواد تأثیر تحت بیش و كم ما زندگی از بخش هر و ارتباطام ،ساختمان ،نق 

 جدیكد مواد شناخت و كشف گروی در را بشری تمدن گسترش و رشد اگر نیست اغراق ناته طالیی:

 .بدانیم
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 افكرادی توانمنكدی بكه انسكانی جوامكع توسعه كه دهد می نشان تاكنون گذشته از ها تمدن بررسی 

 .است خورده گره هوشمند

 است. اما چرا؟ توانایی افراد هوشمندپس توسعه ی جوامع انسانی وابسته به ناته طالیی :

چون این افراد به فراخور نیازهای  خود و جامعه مواد جدیدی می سازند یا با تغییر و اصالح مواد 

 كشف شده خواص آنها را متناسب با نیازها و الزامام جامعه تغییر می دهند.

  

 ،بردند می بهره پوست و پشم ،خاک ،سنگ ،چوب مانند طبیعی مواد یبرخ از فقط پیشین های انسان

 خكواص كه كنند استخراج نیز را فلزها برخی تولید را سفال مانند موادی توانستند زمان گذشت با اما

 .داشتند تری مناسب

 پس روند استفاده از مواد توسط انسانهای پیشین عبارم است از: 

 استخراج فلزام←فالساخت س ←پوست و پشم اک،خ چوب، سنگ، مانند طبیعی مواد

 

 به چه مطالبی پی بردند؟ ها دان شیمی ،تجربی دانش گسترش با

 .آنها سازندۀ عنورهای با مواد خواص میان رابطه به -1

 بهبكود گكاهی و تغییكر سكبب یادیگر به آنها افزودن و مواد به دادن گرما كه دریافتند همچنین -2 

 .شود می خواص

 تكا یافتنكد دسكت  معكین كاربرد یك برای ماده ترین مناسب انتخاب توانایی به آنها ،روند این با  -3

 .كنند طراقی دلخواه و فرد به منحور های ویژگی با نو موادی توانند می كه جایی

 را امروزی پیچیده و مدرن زندگی كه شده تولید و تهیه ماده هزاران ،فناوری توسعه و رشد با امروزه 

  (.1)شا   است كرده ممان
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 ،شیشكه از ككه اسكت جدیكدی مكواد مكدیون زیادی قدود تا امروزی تمدن عظمت و شاوه -1 شا 

 آیند؟ می دست به كجا از مواد این دانید می آیا .شوند می ساخته ...و سرامیك ،الیاف ،فلز ،پالستیك

 دانید می آیا

 نكام آهنكی و برنكزی ،سكنگی دوره سكه به مواد كاربری گستره اساس بر را بشری آغازین های تمدن

 میالد از پیش سال 1000 و 3500 ،میلیون 5/2 به ترتیب به ها دوره این آغاز تاریخ .كنند می گذاری

  .گردد می بر

 ؟است وابسته مناسب مواد به دسترسی میزان به فناوری گسترشچرا براین باوریم كه  ناته طالیی:

 .است فناوری توسعۀ دار پرچم جدید مادۀ یك خواص درک و كشف چون -1

 .است فوالد به دسترسی و شناخت مدیون خودرو صنعت گسترش نمونه برای -2

 رسكاناها نیمكه نكام بكه موادی از كه است  مبتنی اجزایی بر الاترونیك صنعت پیشرفت همچنین -3

 .شوند می ساخته
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 بیازمایید را خود

 .دهد می نشان را دوچرخه تولید كلی فرایند زیر شا  -1

 

 

 

 

 .كنید گو و گفت فرایند این دربارۀ )الف

 الف(درباره ی این فرایند گفتگو كنید.

 شوند؟ می ریخته دور موادی ،دوچرخه تایر و فوالدی های ورقه تولید فرایند در آیا( ب

 افتد؟ می دوچرخه های قطعه برای اتفاقی چه سال چندین از پس (پ

 :دهید پاسخ ها پرسش به آن به توجه با .دهد می نشان را مواد رخۀچ از نمایی زیر شا  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

2مونوعی و 1طبیعی مواد همۀ» جملۀ آیا (الف
 درست «آیند می دست به زمین كرۀ از 

                                                
1   Natural Material  



 استاد زارع 747کتاب شیمی 

7 
 

 .دهید توضیح است؟

 گردند؟ می باز طبیعت به شالی چه به ،آوریم می دست به طبیعت از كه موادی (ب

 چرا؟ ماند؟ می ثابت زمین كرۀ در وادم ك  جرم تقریب به آیا (پ

 كشكور آن ،باشكد بیشكتر كشكور یكك منابع از برداری بهره میزان چه هر» :كه باورند این بر برخی (م

 .كنید نقد كالس در را دیدگاه این «.است تر یافته توسعه

 .دهد می نشان جهان در را مواد برخی نسبی مورف و تولید میزان برآورد زیر نمودار -3

 :نمودار به توجه اب

 

 

 

 

 

 

 است؟ شده مورف و استخراج جهان در فلز تن میلیارد چند تقریب به 2015 سال در (الف

 استخراج مواد این از تن میلیارد چند مجموع در تقریب به 2030 سال در كه شود می بینی پیش (ب

 شوند؟ مورف و

 گفت «است زندگی برای ضروری و مندارزش هدایای از عظیمی منبع زمین» :كه جمله این دربارۀ (پ

 .كنید گو و

 

 

                                                                                                                                          
2 Synthetic Material, Man Made  
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 جواب خود آزمایی

 الف( -1

 . مواد اولیه آن بطور خام قاب  استفاده نیستند و باید فراوری شوند تا قاب  استفاده شوند.1

 . منشاء تمام اجزای این دوچرخه از زمین است به عنوان مثال فلزاتی كه از زمین بدست آمده اند. 2

از آن مواد نفتی و بخشی مواد معدنی است. از فراوری نفت خام الستیك و ادوام پالستیك و رنگ و بسیاری از . بخشی 3

 اجزا دوچرخه بدست می آیند. 

ب( بله در هنگام تولید ورقه های فوالدی مواد ناخالوی موجود در سنگ معدن و مقكداری فلكز هنگكام بكرش ككاری بكه 

گام تولید تایر، مواد اضافی جهت تمیزكاری و خوش سكاخت شكدن بكرش زده مكی پسماند تبدی  می شوند. همچنین هن

شوند كه آن ها هم بعنوان پسماند در می آیند.این موضوع در رابطه با رنگ ، زین دو چرخه و قطعام پالسكتیای آن نیكز 

 صادق است.

فرایند بازیافكت ووب شكده و  پ( قسمت های فلزی در تماس با هوا و رطوبت زنگ می زنند و دچار خوردگی شده و طی

مجددا قاب  استفاده خواهند شد. همچنین قسمت های الستیای و پالستیای فرسوده و كهنه می شوند و ممان است در 

 محیط رها و یا بازیافت شوند. 

و المكاس الف( بله چون مواد طبیعی كه مستقیماً از كره زمین بدست می آیند مانند برخی فلزام و موادی مانند نفت  -2

و... و برخی نیز بطور غیرمستقیم از مواد طبیعی ساخته می شوند كه منشأ آن هكا هكم زمكین اسكت ماننكد: پالسكتیك و 

 الستیك و... همگی موادی هستند كه از كره زمین به دست می آیند

 ب( پسماند و زباله و برخی به شا  تركیب شده با اجزای هواكره 

ستخراج می شود و بطور مستقیم یا غیرمستقیم مكورد اسكتفاده قكرار  مكی گیكرد در آخكر پ( بله زیرا هر چه كه از آن ا

بوورم پسماند به خاک و كره زمین برمی گردد و طبق قانون پایستگی جرم مقدار آن ثابت خواهد ماند. اما علت استفاده 

 یندها است.ی لفظ به تقریب به خاطر آزاد شدن مقادیری گاز و ورود آن به هواكره طی این فرا

 م( 

 بدون هیچ شای  وجود منابع نشانه ثروم ملی است. -

 میزان بهره برداری صحیح  به پیشرفت تانولوژی و مدیریت منابع انسانی ارتباط دارد.  -

 اماان اقتوادی برای برداشت و بهره برداری،  این منابع وجود دارد.  -

استای پیشرفت پایكدار مكی توانكد موجكب پیشكرفت و توسكعه ی سه مورد فوق در كنار برداشت اصولی و مناسب در ر -

 شود. می كشورها 
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 میلیارد تن  7الف( قدود  -3

 میلیارد تن  12میلیارد تن برای هر سه منبع و برای فلزها قدود  70ب( بیش از 

ازی، قمك  و نقك  و پ( چون سال به سال مقدار بسیار زیادی از منابع معدنی، فلزی و فسیلی از زمین برای ساختمان س

رفاه و... استخراج و مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین با پیشرفت فن آوری و ساخت دستگاه و ابزارهای مكدرن نیكاز، 

 .وابستگی به منابع بیشتر می شود

 

 تستهای تالیفی

 منظور از هدایای پیدا و ناپیدای زمین كدام است؟ )تألیفی( -1

 نابع زیرزمینی ( منابع روی سطح زمین و م1

 ( منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر 2

 ( منابع قاب  استفاده مستقیم و منابع غیرقاب  استفاده مستقیم 3

 ( منابع دارای قالت فیزیای جامد و مایع و منابع گازی4

 منابع زمینی مقدار و اندازه ی ................ دارند. )تألیفی( -2

 ( نامشخوی4( بی كرانی          3       ( معینی  2( ثابتی           1

 ؟ )تألیفی(نیستكدامیك از كاربردهای منابع زمین  -3

 ( ساختن ابزارها و دستگاهها1

 غذا -پوشاک -( رفع نیازهای مسان2

 ( كشف پهنای گیتی و كهاشانها 3

 ( توسعه ی الگوی زیستن در زمین4

 ایمن و گرم كمك كرده است؟ )تألیفی(كدام منابع زمین به انسان برای ایجاد سرپناهی  -4

 فلزام  -( مواد شیمیایی معدنی1

 سوخت های فسیلی  -( فلزام2
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 مواد شیمیایی معدنی   -( سوخت های فسیلی3

 فلزام   -( نفت4

 شیمی چگونه به ما در استفاده از هدایای زمین كمك می كند؟ )تألیفی( -5

 ( شناخت شیمیایی این هدایا ساختار 1

 یی رفتارها و خواص مواد گوناگون ( شناسا2

 ( بهره برداری صحیح از منابع زمین 3

 ( هر سه مورد4

 چه تعداد از عبارم های زیر درست است؟ )تألیفی( -6

A.زمین تنها سیاره ی قاب  زیست برای انسان است . 

B.زمین منابع نامحدودی از مواد معدنی و سوخت های فسیلی است . 

Cابع زیرسطحی و گاه منابع روی سطحی هستند.. منابع زمینی گاه من 

D.ساخت ابزارهای اكتشافی جهان هستی از كاربردهای منابع زمینی است . 

E.ارسال شات  های فضایی به منظومه شمسی موداقی از كاربرد منابع ناپیدای زمین است . 

 عبارم 5( 4( چهار عبارم         3( سه عبارم             2( یك عبارم         1

دانش شیمی با شناسایی .............. مواد و تحلی  ............. آنها به ............... صكحیح آنهكا كمكك مكی  -7

 كند. )تألیفی(

 كاربرد -خواص -( ساختار2كاربرد           -خواص -( معادن قاوی1

 برداریبهره  -رفتارها -( ساختار4بهره برداری         -رفتارها -( معادن قاوی3

 گسترش فناوری به كدام مورد زیر وابسته است؟ )تألیفی( -8

 ( داشتن منابع زمینی نامتناهی 2       ( توسعه ی علمی كشور              1

 ( میزان دسترسی به مواد مناسب4( درک خواص و كاربرد مواد شیمیایی     3
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 ألیفی(كدام مورد پرچم دار توسعه ی فناوری و تانولوژی است؟ )ت -9

 ( داشتن منابع زمینی گسترده و متنوع 2( توسعه ی علمی كشورهای جهان          1

 ( هر سه مورد صحیح است4( كشف و درک خواص یك ماده جدید       3

 گسترش صنعت خودرو مدیون كدام عام  زیر است؟ )تألیفی( -10

 فوالد  ( شناخت و دسترسی به2( به شناسایی فلزام گوناگون            1

 ( فناوری ساخت و طراقی توسعه4( توسعه ی علوم مرتبط با استخراج آهن      3

 پیشرفت صنعت الاترونیك با كدام عام  ارتباط دارد؟ )تألیفی( -11

 ( ساخت اجزای مختلف از نیم رساناها2( شناخت و دسترسی به فلزام          1

 خواص مواد رسانا ( درک4( ساخت ابزارها از مواد رسانا          3

 تمدن های باستانی و آغازین بر چه اساسی تقسیم می شوند؟ )تألیفی( -12

 ( بر اساس كاربری مواد در زندگی انسان 2( بر اساس گستردگی در جهان هستی       1

 ( بر اساس گستردگی منابع مورد استفاده4( بر اساس تنوع فرهنگی و اجتماعی        3

 ن به ترتیب به چند مقطع تقسیم می شوند؟ )تألیفی(تمدن های آغازی -13

 آهنی  -سنگی -( برنزی2آهنی              -برنزی -( سنگی1

 سنگی -برنزی -( آهنی4برنزی           -سنگی -( آهنی3

 طول مدم كدام تمدن آغازی از همه بیشتر بوده است؟ )تألیفی( -14

 ( دقیقاً معلوم نیست4   ( آهنی    3( برنزی       2( سنگی          1

تقسیم بندی تمدن های آغازی بر اساس مدم زمان استقرار در روی زمكین در ككدام گزینكه بكه  -15

 درستی آورده شده است؟ )تألیفی(

 آهنی  >برنزی  >( سنگی 2سنگی         >برنزی  >( آهنی 1

 برنزی >آهنی  >( سنگی 4برنزی          >سنگی  >( آهنی 3
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 نعت كمتر تحت تأثیر نقش مواد است؟ )تألیفی(كدام ص -16

 ( هیچادام4خودرو     -( ارتباطام3ساختمان       -( قم  و نق 2پوشاک        -( غذا1

 رشد و گسترش تمدن بشری در گروی ............... و ............. است.  -17

 تانولوژی ( كشف مواد جدید و توسعه 2( توسعه ی تانولوژی و منابع          1

 ( كشف و شناخت مواد جدید4( شناخت منابع جدید و توسعه نیروی انسانی        3

 توسعه ی جوامع انسانی به ................ گره خورده است؟ )تألیفی( -18

 ( شناخت و كشف مواد جدید2( توانمندی افراد هوشمند            1

 خراج بیشتر مواد معدنی( است4( توسعه و آموزش افراد هوشمند        3

 توانمندی افراد چگونه به رشد و توسعه ی جوامع انسانی كمك می كند؟ )تألیفی( -19

 ( با تولید مواد جدید و دستااری مواد به منظور تغییر خواص آنها 1

 ( با تربیت افراد دانشمند و آگاه به خواص مواد شیمیایی 2

 فاده از آنها ( با توسعه ی تانیك های شناخت مواد و است3

 ( با استفاده از ابزارهای مفید جهت شناسایی عرضه های جدید4

 چه تعداد از عبارم های زیر نادرست است؟ )تألیفی( -20

Aسنگ و خاک و پشم و پوست بهره می بردند.  -( انسانهای قدیم فقط از مواد طبیعی مث  چوب 

Bج فلز و سپس به ساخت سفال نائ  آمدند.( بعد از مدتی انسان های پیشین ابتدا به دانش استخرا 

C با گسترش دانش تجربی شیمی، شیمیدان ها به رابطه ی عنورها بكا خكواص مكواد گونكاگون پكی )

 بردند. 

D .با گرما دادن مواد و افزودن آنها با هم می توانیم سبب تغییر یا بهبود خواص آنها شویم ) 

E كاربرد معین را پیدا كرده و قتی موادی نو با ویژگی ( با دانش شیمی قادریم مواد مناسب برای یك

 های منحور به فرد و دلخواه طراقی كنیم.
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 ( چهار عبارم4( سه عبارم       3( یك عبارم        2( دو عبارم         1

 شاوه و عظمت تمدن امروزی مدیون كدام مورد است؟ )تألیفی( -21

 ( مواد جدیدی مانند شیشه و سرامیك و الیاف 2( مواد طبیعی مث  سنگ و چوب و...        1

 ( توسعه ی علمی وسیع بشر در صده اخیر4( استخراج بیشتر مواد معدنی و كاربرد آنها      3

ساالنه بیش از ................ میلیارد تن از منابع انرژی و سوخت های فسیلی و فلز و منابع شیمیایی  -22

 نه آن معادل ............ تن برای هر فرد است. )تألیفی(از زمین استخراج می شود كه سرا

1 )10-70        2 )10-45        3 )20-700       4 )20-45 

 چگونه برآورد شده است؟ )تألیفی( 2030تا  2005ترتیب میزان مورف منابع زمینی از سال  -23

 مواد معدنی  >فلزها  >( سوخت های فسیلی 1

 سوخت های فسیلی  > فلزها >( مواد معدنی 2

 فلزها  >سوختهای فسیلی  >( مواد معدنی 3

 فلزها >مواد معدنی  >( سوخت های فسیلی 4

 كدام عبارم نادرست است؟ )تألیفی( -24

 ( همه مواد طبیعی و مونوعی از كره زمین بدست می آیند.1

 ( به تقریب جرم ك  مواد در كره زمین ثابت می ماند.2

 برداری از منابع یك كشور بیشتر باشد آن كشور توسعه یافته تر است.( هر چه میزان بهره 3

 ( زمین منبع عظیمی از هدایای ارزشمند و ضروری پیدا و ناپیدا است.4

تقریباً چه نسبتی با  ایكن میكزان در  2030میزان پیش بینی شده برای استخراج فلزام در سال  -25

 دارد؟ )تألیفی( 2015سال 

 ( چهار برابر است4( نوف است     3( سه برابر است     2   ( دو برابر است  1
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تقریبكاً ثابكت  2020تا  2015آهنگ افزایش استخراج و مورف كدام گزینه تقریباً بین سال های  -26

 است؟ )تألیفی(

 ( منابع گازی4( مواد معدنی      3( سوختهای فسیلی       2( فلزام        1

تقریبكاً ثابكت  2030تكا  2025مورف كدام گزینه تقریباً بین سكالهای آهنگ افزایش استخراج و  -27

 است؟ )تألیفی(

 ( سوخت های فسیلی4( مواد معدنی    3( فلزام      2( منابع گازی       1

 متداولترین راه برگشت مواد به طبیعت كدام است؟ )تألیفی( -28

 خاک به زمین باز می گردند. ( زباله های صنعتی و طبیعی در اثر فرسایش و اكسایش توسط1

 ( در اثر فرآیند فرسایش به طور تدریجی به زمین برمی گردد.2

 ( در اثر پروسه های طوالنی زنگ زدن در سطح زمین دوباره قاب  استفاده می شوند.3

 ( با ماانیزم های بازیافت صنعتی به زمین باز می گردند.4

 

 دانید می آیا

زمكین  از شكیمیایی منكابع و فسكیلی، فلكز های سوخت انرژی، از منابع تن میلیارد 70 از بیش ساالنه

 ده قدودبه ازای هر فرد  زمین، شده در وخیره هدایای سرانه توصیف مورف این با .شود می استخراج

 .است تن

 

 ،بگیریكد نظكر در را خكود امكروز صبحانۀ .است وابسته شیمیایی منابع به ما روزانۀ زندگی كه دریافتید

 از ككه ظرفكی در ،اسكت شده ساخته ماسه و شن از كه اید نوشیده ای شیشه استاانی با را دخو چای

 از كه اید كرده استفاده قاشقی از چای زدن هم برای و اید خورده غذا ،است شده ساخته چینی خاک

 .است شده ساخته نزن زنگ فوالد
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 سیلیسیم اكسید←شن و ماسه←پس جنس شیشه از 

 خاک رس←ک چینیخا←جنس ظروف چینی از

 آهن و كروم←آلیاژی از فوالد ضد زنگ←جنس قاشق و چنگالها

 به دادن طعم برای همچنین .آید می دست به معدن سنگ از طوالنی مراق  طی از پس كه فوالدی 

 را هكایی میكوه و سكبزیجام اید؛ پاشیده آن روی را دریا و خشای از آمده دست به نمك ،خود غذای

 .اند كرده رشد فسفردار و نیتروژن ،پتاسیم كودهای از فادهاست با كه اید خورده

 زمین دل از كنید، می را پر خودرو باک یا گرم را خانه آن از استفاده با كه را سوختی ،دیگر سوی از 

 بكاالتر جامعه در رفاه سطح و یافتند گسترش روستاها و شهرها صنعت، پیشرفت با .اند كشیده بیرون

 افكراد همكۀ امكروزه ككه ای گونكه به یافت، افزایش نیز گوناگون منابع مورف میزاناین روند  با .رفت

ایكن  تكأمین .هستند الاترونیای وسای  انواع و شخوی خودروی همراه، تلفن در پی استفاده از جامعه

 است سبب شده دارویی، و كشاورزی نظامی، صنعتی، ابزارآالم و ها دستگاه تولید انواع همراه به نیازها

 از انبكوهی ساالنه قجم كه ای گونه به یابد، افزایش زمینی هدایای از استفاده جهانی برای تقاضای تا

 ارزشمند وخایر از زمین انباری كه كنیم باور باید توصیف این با .شود می برداری شیمیایی بهره منابع

 توزیكع یاسان طور به منابع كه این هرچند ، (2)شا   است شده هدیه ما به منتی بی هیچ كه است

 .اند نشده

 

 

 

 

  پیكدایش دلیك  توانكد مكی منكابع پراكنكدگی آیا .جهان در گوناگون شیمیایی منابع برخی -2 شا 

بله یای از مهمترین عوام  در شا  گیری صنایع در هر نقطكه از  .دهید توضیح باشد؟ جهانی تجارم
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. برای رقابتی شدن محووالم تولیدی باید جهان دسترسی به منابع اولیه مورد نیاز برای آنها می باشد

هزینه ی تولید آنها تا جایی كه اماان دارد و به كیفیت آنها خدشه ای وارد نمی كند ككاهش یابكد. از 

آنجا كه بخش مهمی از هزینه های تولید به تامین مواد اولیه و انتقال آن به كارخانه ها اختواص دارد، 

باعث تكداوم كارهكای صكنعتی مكی شكود هزینكه ی تمكام شكده ی دسترسی به منابع عالوه بر ایناه 

 محووالم  را كاهش  داده و آنها را در عرصه ی تجارم جهانی رقابت پذیر می كند. 

 آیا می دانید

 برآورد مقدار برخی منابع فلزی در جهان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناام طالیی استخراج شده از این جدول:

رین مقدار بر آورد شده منابع را در زمین به خكود اختوكاص داده فسفر و آلومینیم به ترتیب بیشت -1

 اند.

 میزان برآورد شده برای عنورهای زیر تقریبا یاسان است:-2
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 كروم و مس -سرب و نیا  -آلومینیم و فسفر

 میزان برآورد شده برای دو عنور رودیم و پالتین در جهان دقیقا یاسان است. -3

 مقدار بسیار كمتری نسبت به سایر فلزها در جهان وجود دارند. دو فلز هافنیم و ایندیم به-4

 كمترین وخیره ی برآورد شده برای فلز هافنیم می باشد.-5

 عنصرها و مواد رفتار در روندها و الگوها

 چه كسانی هستند؟ بزرگ، و برجسته دانشمندان 

 پدیكده و مكواد دربارۀ موجودهای  یافته و اطالعام دقیق با بررسی توانند می كه هستند دانشمندانی

است  آنها از یای مندلیف .توضیح دهند و كنند درک را آنها روابط بین و روندها الگوها، های گوناگون،

 .كرده است طراقی را ای دوره جدول كه

 و بیشتر اطالعام یافتن، گوناگون های آزمایش انجام و مواد مشاهدۀشیمی دانها از  هدفناته طالیی: 

 .است مواد خواص و ها ویژگی ربارۀد تر دقیق

 كرد؟و به پیشرفت علم در این قوزه كمك  چگونه می توان رازهای جهان هستی را كشف 

 .است مواد خواص و ها ویژگی دربارۀ تر دقیق و بیشتر اطالعام یافتن -1

 اطالعام و ها داده این میان ارتباط برقراری -2

 اطالعام كسب شده به عنوان مهمترین و موثرترین گاممیان  روندها و الگوها یافتن همچنین -3

 

 تعریف جامع علم شیمی:

 روندها یافتن برای مواد و عنورها رفتار هوشمندانۀ و منظم ،دار هدف مطالعۀ توان می را شیمی علم

 .دانست آنها شیمیایی و فیزیای رفتار الگوهای و
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 اهمیت جدول تناوبی برای شیمی دانها:

 است. عنورها چیدمان از نظیر بی نمایشی ،عنورها ای دوره جدول -1

  .هاست دان شیمی برای و راهنما  راه نقشه یك همانند -2

 تكا كنند تحلی  و تجزیه و دهی سازمان را ها مشاهده از انبوهی قجم شیمی دانها كند می كمك-3

 .نمایند آشاار را عنورها رفتار در پنهان الگوهای

 تناوبی : نکات مهم پیرامون جدول 

(، z) اتمی عدد یعنی آنها ویژگی ترین بنیادی اساس بر ای دوره جدول در عنورهادر این جدول  -1

  .اند شده چیدهكنار هم 

)الیه ظرفیت یا الیه ی الاترونی الیۀ ترین بیرونی های الاترون شمار كه عنورهایی ،جدول این در -2

 .اند گرفته جای گروه یك در ،است ربراب آنها اتم واالنس(

  .است گروه 18 و دوره 7 شام  جدول این -3 

    بندیطبقه نافلزهاو  شبه فلزها، فلزهای عنورهای موجود در جدول تناوبی به سه دسته -4

 شوند.می

 عنورند كه عبارتند از:شش جدول تناوبی شام   شبه فلزهایتعداد  -5

 و تلوریم ک ،آنتیموانژرمانیم،آرسنی، بور،سیلیسیم

دهند كه دارای خواص مشترک زیر تعداد عنورهای جدول تناوبی را تشای  می بیشترین فلزها-6

 درخشان و براقدارند،  چکش خواریهستند. قابلیت  گرماو  رسانای الکتریسیتههستند، فلزها 

 دارند و مفتول پذیرند. باالییمعموالً  جوشو ذوب ی هستند، نقطه

 عنورند. 18در جدول تناوبی  نافلزها تعداد -7

)(برم ، و تنها نافلز مایعHg)(جیوهتنها فلز مایع  -8 2Br .است. شبه فلزها همگی جامدند 

 و بقیه جامدند. مایععنور  2، گازعنور قالت فیزیای  11از ك  عنورهای جدول تناوبی،  -9

 عنور دارند. 8عنور است. تناوب دوم و سوم هر یك،  2وبی شام  تناوب اول جدول تنا -10

 عنور است. 32عنور، تناوب ششم، شام   18تناوب چهارم و پنجم، هریك شام   -11

( نیز تقسیم B( و فرعی )واسطه سری Aاصلی )سری عنورهای جدول تناوبی را به دو گروه -12

 كنند.بندی می
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 .باشندمی  18تا  13و  2و  1شام ، عنورهای گروه  های اصلی جدولعنورهای گروه -13

 باشند.می 12تا  3عنورهای واسطه شام  عنورهای گروههای  -14
   

 

 

 

فلزام دهد؟ می نشان را فلز ویژگی كدام كاربرد هر .آنها ویژگی بر مبتنی فلزها كاربرد برخی -3 شا 

دارند و براق و صیقلی بوده و مقاومت  هادی گرما و برق بوده و خاصیت مفتول پذیری و چاش خواری

 كششی مناسبی دارند كه برای ساختن ابزارها و ادوام صنعتی از آنها استفاده می شود.

 بیندیشیم هم با

 بكا همكراه عنوكرها ای دوره جكدول سكوم دوره و چهاردهم گروه عنورهای برخی ،زیر های شا  در

 .دهید پاسخ ها پرسش به آنها رسیبر با .است شده داده نشان آنها های ویژگی برخی
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به خواص  عنورهای این گروه بسیار مهم جدول تناوبی دقكت كنیكد.  14 گروه عنورهای برخی (الف

در این گروه كربن جهان زنده و سیلیسیم جهان غیر زنده را می سازند.هرچه از باال به پایین در گكروه 

 ا از خود نشان می دهند.قركت می كنیم عنورها خواص فلزی بیشتری ر

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 سوم دوره عنورهای (ب

 است؟ صیقلی و براق عنورها كدام سطح «الف» شا  در -1

 و فیزیای رفتارهای) دارند یادیگر با بیشتری مشترک های ویژگی عنورها كدام «الف» شا  در -2

 ؟(هستند هم شبیه آنها شیمیایی

 شباهت یادیگر به عنورها كدام رفتار كنید مشخص و قایسهم هم با را «ب» و «الف» های شا  -3

 .كنید یادداشت را خود مقایسۀ نتیجۀ .دارند بیشتری

 مشخص عنورهای و برسید خود های یافته از بندی جمع یك به بعد صفحۀ جدول كردن كام  با -4

 .دهید قرار فلز شبه و نافلز ،فلز دسته سه در را باال در شده
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 است؟ كرده تغییری چه فلزی خولت ،پایین به باال از 14 گروه در -5

3فلزی خولت تغییر روند -6
4نافلزی و  

 .كنید بررسی را جدول سوم دورۀ در  

 .دارد بیشتری فلزی خولت ای دوره جدول اول گروه در عنور كدام كنید بینی پیش -7

 .كنید ام ك ،مورد هر در نادرست واژۀ زدن خط با را زیر عبارم -8

در هر دوره از جدول دوره ای، از چپ به راست از خاصیت 
نافلزی
كاسته و بكه خاصكیت  فلزی

فلزی
 نافلزی

عنورهای  17و  16، 15افزوده می شود. در گروه های 
تر پایین
خاصیت نافلزی بیشتر دارند زیكرا  باالتر

از باال به پایین خاصیت 
فلزی
 زیاد می شود. نافلزی

 

 

 

 

 

                                                
3  Metallic Property 

4  Nonmetalic Property 
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 پاسخ با هم بیاندیشیم

 سیلیسیم، ژرمانیم، قلع و سرب  -1

 قلع و سرب با هم و سیلیسیم و ژرمانیم با هم  -2

 با توجه به رسانایی الاتریای و گرمایی و رفتار شیمیایی می توان نوشت:  -3

 سدیم، منیزیم، آلومینیم، قلع و سرب  -

 گوگرد و كلر  كربن، فسفر، -

 سیلیسیم و ژرمانیم  -

سه دسته عنور فلزی و نافلزی و عنورهایی كه در برخی خواص به هر دو دسته شبیه هسكتند دیكده مكی 

 شود.

4-  
خواص فیزیای یا 

 شیمیایی

 نماد شیمیایی

 C Si S Na Al Sn Cl Mg P Pb Ge 

رسككككككككككانایی 

 الاتریای 

 كم دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد كم دارد

 دارد دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد دارد ندارد یی گرماییرسانا

 دارد دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد دارد ندارد سطح صیق 

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد چاش خواری

تمای  به دادن یا 

 اشتراک

و اشكككتراک  اشتراک اشتراک

 گرفتن

اشكككتراک و  دادن دادن دادن

 گرفتن

اشكككتراک و  دادن

 گرفتن

 اشتراک دادن

 فلز: سدیم، منیزیم، آلومینیم، قلع و سرب.

 نافلز: كربن، فسفر، گوگرد و كلر 

 شبه فلز: سیلیسیم و ژرمانیم 

 بیشتر می شود  -5

 از چپ به راست خاصیت فلزی كم و خاصیت نافلزی بیشتر می شود  -6

فرانسیم رادیو اكتیكو بكوده و ناپایكدار  . از باال به پایین خاصیت فلزی در گروهها بیشتر می شود .سزیم  -7

 است.

 فلزی  -باالتر -نافلزی -كلمام درست به ترتیب: فلزی -8
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 تستهای تالیفی

 جنس شیشه از كدام مواد است؟ )تألیفی( -29

 ( هر سه مورد4د     ( سیلسیم اكسی3( سیلیاام ها     2( شن و ماسه     1

 جنس بشقاب های چینی از كدام ماده زیر است؟ )تألیفی( -30

 ( خاک رس4( خاک چینی      3( شن و ماسه      2( سیلسیم اكسید        1

 جنس قاشق و چنگال از كدام است؟ )تألیفی( -31

 آهن( آلیاژ روی و 4( فوالد ضد زنگ      3( آهن كرومی       2( استی         1

 منابع استخراج نمك طعام )سدیم كلرید( كدام است؟ )تألیفی( -32

 سدیم اكسید  -( معادن سنگ نمك2آب دریا            -( معادن سنگ نمك1

 ( آب دریا و آب اقیانوس ها4آب دریا                 -( سدیم اكسید3

 شده است؟ )تألیفی( سه ماده ی اصلی كودهای شیمیایی در كدام گزینه به درستی آورده -33

 پتاسیم  -نیتروژن -( فسفر2پتاسیم              -كلسیم -( فسفر1

 منیزیم -سدیم -( فسفر4سدیم            -فسفر -( نیتروژن3

میزان مورف و بهره برداری از منابع زمین چه رابطه ای با پیشكرفت صكنعت و تانولكوژی دارد؟  -34

 )تألیفی(

 ( در هر كشور متفاوم است.4( نوسانی       3مستقیم         ( غیر2( مستقیم          1

 منبع زمین به صورم ................. توزیع شده اند. )تألیفی( -35

 ( پراكنده4( همسان         3( غیریانواخت        2( یانواخت        1

 یفی(یاسان است؟ )تأل تقریباًمیزان برآورد شده برای كدام فلزام در جهان  -36

1 )Al  وP             )( سرب2)آلومینیوم و فسفر- (  نیاPb  وNi) 

 ( هر سه موردCu                 )4و  Cr( كروم و مس )3
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 یاسان است؟ )تألیفی( دقیقاًرد شده برای كدام دو فلز میزان برآو -37

 ( كروم و مس4( سرب و نیا     3پالتین     -( رودیم2( آلومینیوم و فسفر        1

 كدام منابع فلزی و معدنی به مقدار بیشتری در دنیا وجود دارند؟ )تألیفی( -38

1 )Al  وP كروم و مس      2ینیوم و فسفر          آلوم ) 

 ( سرب و نیا 4( هافنیم و ایندیم                  3

 كدام منابع فلزی به مقدار كمتری در جهان برآورد شده اند؟ )تألیفی( -39

 ( هر سه مورد4( نقره و تیتان    3( هافنیم و ایندیم      2( كروم و مس      1

 زان وخیره را در جهان دارد؟ )تألیفی(كدام فلز كمترین می -40

1 )Au             2 )Pt           3 )Ti          4 )Hf 

 تألیفی(تن دارند؟ ) 810كدام فلزام از نظر وخیره جهانی توانی از مرتبه ی  -41

 ( هر سه مورد4نیا          -( روی3( سرب و نیا        2( كروم و مس        1

 تن دارند؟ )تألیفی( 1010كدام عناصر در عرصه ی جهان هستی وخیره ی برآوردی از مرتبه ی  -42

1 )HfIn ,       2 )RuPt ,        3 )ZnNi ,       4 )AlP , 

 تن دارند؟ )تألیفی( 610كدام فلزام در عرصه ی جهانی وخیره ای از مرتبه ی  -43

 ( نقره و تیتان4روی     -( نیا 3آنتیموان       -( اورانیوم2پالتین      -( رودیم1

 دارند؟ )تألیفی( 510وخیره ای برآوردی از مرتبه ی  كدام فلزام در عرصه ی جهانی -44

 تیتان -( نقره4( نیا  و روی    3ایندیم      -( هافنیم2آنتیموان       -( اورانیوم1

 تن دارد؟ )تألیفی( 710كدام فلز در عرصه جهانی وخیره ی برآوردی از مرتبه ی  -45

1 )In          2 )Ni         3 )Sn            4 )Hf 

 تن دارند؟ )تألیفی( 410كدام سه فلز وخیره ی برآوردی معادل  -46

1 )AlPNi ,,    2 )ZnNiCr ,,     3 )SnRuAu ,,     4 )PtRuAu ,, 
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 كدام ویژگی دانشمندان برجسته را بیان می كند؟ )تألیفی( -47

 ( كسانی كه اطالعام را دقیق بررسی می كنند.1

 ( كسانی كه درباره ی مواد و پدیده های گوناگون الگوها و روندها را كشف می كنند.2

 یان مواد گوناگون و پدیده ها را رمزگشایی می كنند.( كسانی كه روابط م3

 ( هر سه مورد صحیح است.4

هدف اصلی شیمیدان ها برای مشاهده ی مواد و انجام آزمایش های گوناگون روی آنها چیسكت؟  -48

 )تألیفی(

 ( یافتن كاربردهای آنها در صنعت و زندگی 1

 ا و خواص مواد( یافتن اطالعاتی بیشتر و دقیق تر درباره ویژگی ه2

 ( بررسی پایداری و ناپایداری آنها در طبیعت 3

 ( هر سه مورد صحیح است.4

 كدام مورد بهترین راهاار را برای درک راز و رمز هستی می باشد؟ )تألیفی( -49

 ( كشف خواص و ویژگی های هر عنور به صورم دقیق و جداگانه 1

 صنعت و زندگی ( مشخص كردن كاربرد هر عنور در پهنه ی گیتی و 2

 ( كشف ویژگی ها و خواص مواد گوناگون و یافتن الگوها و روندهای موجود بین مواد 3

 ( بررسی تمامی عناصر از نظر پایداری و ناپایداری و میزان پراكندگی آنها در طبیعت4

و مواد برای یافتن روندها  علم شیمی را می توان مطالعه ی ............، ............ و ........... رفتار عنورها -50

 و الگوهای رفتار فیزیای و شیمیایی آنها دانست. )تألیفی(

 هوشمندانه  -اختواصی -( هدفدار2گسترده              -منظم -( هدفدار1

 اختواصی -گسترده -( هدفدار4هوشمندانه            -منظم -( هدفدار3
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 )تألیفی( ؟نیستكدام مورد از اهمیت های جدول تناوبی  -51

 ( نمایشی از چیدمان منحور به فرد عنورها است.1

 ( مث  نقشه ی راهی است كه كمك می كند قجم زیادی از مشاهده ها را سازماندهی كنیم. 2

 ( كمك می كند مشاهدام را تجزیه و تحلی  كرده و الگوها و روندهای پنهان عنورها را بیابیم.3

 هر عنور جدول تناوبی در صنعت را بسرعت ارائه می دهد.( راهاار مؤثری برای تعیین كاربرد 4

 چه تعداد از عبارم های زیر در رابطه با جدول تناوبی درست است؟ )تألیفی( -52

A.این جدول بر اساس بنیادی ترین ویژگی هر عنور یعنی عدد جرمی تدوین شده است ) 

B الاترون های یاسانی اند در یك گروه ( عنورهایی كه در الیه ی بیرونی یا ظرفیت خود دارای تعداد

 یا ستون قرار می گیرند.

C ستون است. 18ردیف و  7( این جدول دارای 

D .تعیین دوره و گروه یك عنور كمك می كند خواص و رفتار آنرا پیش بینی كنیم ) 

E .در جدول تناوبی سه دسته عنور اعم از فلز، نافلز و شبه فلز داریم ) 

 ( یك مورد4( چهار مورد        3( سه مورد         2   ( دو مورد        1

 كدام مورد از كاربردهای فلزام به شمار نمی آید؟ )تألیفی( -53

 ( ساخت سازه های فلزی پ  ها و ساختمان ها2( ساخت سیم و كاب           1

 ( ساخت بردهای الاترونیك4( ساخت زیورآالم           3

 ؟ )تألیفی(نیستی كربن در دگر شا  زغال یا گرافیت كدام یك از ویژگی ها -54

 ( سطح آن تیره است. 1

 ( عمدتاً تركیبام كواالنسی با اشتراک الاترون می سازد.2

 ( در اثر ضربه خرد می شود.3

 ( ساختار بلوری دارد كه هدایت گرمایی و رسانایی ضعیف دارد.4
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 ؟ )تألیفی(نیست Si)(كدام یك از ویژگی های شبه فلز سیلسیم  -55

 ( رسانایی الاتریای بسیار بسیار كمی دارد.1

( در واكنش با سایر عنورها پیوند كواالنسی می دهد و الاترون به اشتراک می گذارد و در اثر ضربه 2

 خرد می شود.

رسكاناها ( برای ساخت شیشه و مدارهای الاترونیای و دستگاههای دیجیتال استفاده شده و جز نیم 3

 است.

( به علت شبه فلز بودن توانایی انتقال الاترون را به هیچ وجكه نكدارد و در سكلول هكای خورشكیدی 4

 استفاده می شود.

 ؟ )تألیفی(نیستژرمانیم  Geكدامیك از ویژگی های عنور  -56

 ( در اثر ضربه خرد می شود.2( رسانایی الاتریای كمی دارد.        1

 ( در پیوند یونی مشاركت می كند.4( در پیوند كواالنسی یا اشتراكی شركت می كند.      3

 ؟ )تألیفی(نیست Snچند مورد از موارد زیر جز خواص فلز قلع  -57

 ( رسانایی گرمایی و الاتریای باالیی دارد.1

 الاترون از دست می دهد.  ( تولید یون پایدار می كند و در واكنش با دیگر اتم ها2

 ( شا  آن در اثر ضربه تغییر كرده و چاش خوار است.3

 ( در مواجه با ضربه خرد نمی شود.4

 ایزوتروپ دارد. 10( برای ساختن قوطی های كنسرو استفاده می شود و 5

 ( خواص آن بینابین فلزام و نافلزام است. 6

 مورد 6( 4       ( سه مورد3( دو مورد       2( یك مورد       1
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 غلط است؟ )تألیفی( Pbكدام عبارم پیرامون سرب  -58

 ( جامدی شا  پذیر است.           1

 ( رسانای خوب گرما و الاتریسیته است.2

 ( تولید یون پایدار كرده و الاترون می گیرد.   3

 ( خواص چاش خواری و مفتول پذیری دارد.4

 زیر مربوط به كدام سه عنور است؟ )تألیفی( ویژگی های -59

 رسانایی گرمایی باالیی دارند و هادی جریان برق هستند. -

 در اثر ضربه تغییر شا  داده ولی خرد نمی شوند. -

 تولید كاتیون كرده و سطح درخشانی دارند.  -

1 )CaMgAl ,,      2 )NaMgAl ,,      3 )NaKRb ,,     4 )PbSiMg ,, 

 

 مرككز و چكپ سكمت در عمده طور به كه دهند می تشای  فلزها را ای دوره جدول عنورهای بیشتر

 مكرزی هماننكد فلزهكا شبه .اند شده چیده جدول باالی و راست سمت در نافلزها اما .قراردارند جدول

  .دارند قرار نافلزها و فلزها بین

 آنهكا شكیمیایی رفتكار كه قالی در بوده شبیه فلزها به بیشتر فلزها شبه فیزیای خواصطالیی: ناته 

 .است نافلزها همانند

 دانید می آیا

 رایانه، تلویزیون، مانند الاترونیای های دستگاه و وسای  انواع ساخت و الاترونیك صنایع گسترش

 .است سیلیسیم عنور رسانایی نیمه ویژگی مدیون قساب ماشین و همراه تلفن
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 ككه طوری به است، شده تأیید آیوپاک توسط و شناسایی ای دوره جدول عنور 118 همۀ كه دیدیم

 كشكف بكرای وجكو جسكت ككه رسد می نظر به چنین بنابراین .نیست خالی جدول در ای خانه هیچ

 صكورم بكه آنهكا تولیكد و تهیكه عنوكرها، شكمار افزایش راه تنها و رسیده پایان به طبیعی عنورهای

 .است ساختگی

ناته طالیی: عنورهای مونوعی و ساختگی ناپایدار بوده و طول عمر كمی داشته و فقط در آزمایشگاه 

 طی شرایط ویژه و خاصی در كسری از ثانیه تولید و شناسایی می شوند.

 هكای آزمایشكگاه در 121 یا 120 شمارۀ عنور شناسایی و كشف دربارۀ هایی گزارش نیز شما شاید 

 تكا شكد خواهكد سبب ،118 از بیشتر اتمی عدد با عنورها شناسایی .باشید شنیده مدرن و تحقیقاتی

 بینكی پیش آنها برای جایی امروزی، ای دوره جدول در زیرا شود ارائه عنورها از ای تازه بندی طبقه

 چكه بكر و چگونكه د؟دهیك مكی قرار جدول كجای در را آنها عنورها، این كشف صورم در.است نشده

 كرد؟ خواهید بندی طبقه را آنها اساسی
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 شكناخته عنوكرهای چیدن هم كنار با 1927 سال در فرانسوی دان شیمی ژانت شارلناته طالیی : 

 118 از تر بزرگ اتمی عدد با عنورهای توان می آن اساس بر كه كرد ارائه الگویی خود، زمان در شده

 .كرد بندی طبقه نیز را

 

میالدی( با مدل كوانتومی همخوانی داشت. در دو ردیف  1849-1932پیشنهادی شارل ژانت )جدول 

پكر       fو  s ،p ،dبه عنوان زیر الیكه پكنجم پكس از زیكر الیكه هكای  gجدید این جدول، زیر الیه 

 می شود.

 

 

 پكایین بكه باال از گروه یك در و یابد می كاهش راست به چپ از دوره یك در فلزی خولت كه دیدید

 خكواص سكخن دیگكر بكه .شود می مشاهده نیز ها دوره و ها گروه دیگر در روند این .یابد می فزایشا

 معكروف عنورها  5ای دوره قانون به كه دشو می تارار ای دوره صورم به عنورها شیمیایی و فیزیای

 .است

 روند تغییرات خصلت فلزی و نافلزی 

دارد. به عبارم ساده  نزولییافته و از باال به پایین روند  افزایشاز چپ به راست   نافلزیخاصیت  

 بیشتر است در گروهها از باال به پایین فلزی تمای  به از دست دادن الاترون كه مترادف با خاصیت

 یابد. می کاهششده و در تناوبها از چپ به راست 

 

                                                
5 Periodic Law 
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 روند تغییرات شعاع 

 گروه، یك در .است ای دوره جدول عنورهای اتمی شعاع تغییر روند تناوبی، روندهای از دیگر یای 

 كه قالی در .شود می بیشتر الاترونی های الیه تعداد زیرا یابد، می افزایش اتمی شعاع پایین به باال از

 های الیه تعداد دوره، یك در زیرا یابد؛ می كاهش راست به چپ از عنورها اتمی شعاع دوره، یك در

 پروتون تعداد افزایش با .یابد می افزایش هسته های پروتون تعداد كه قالی در ماند می ثابت الاترونی

 اتكم شكعاع ترتیكب بكدین و یافتكه افزایش كند می وارد ها الاترون به هسته كه ای جاوبه نیروی ها،

 .(1 نمودار) یابد می كاهش

 

 

 

 

 

 

 ای دوره جدول سوم دورۀ در اتمی شعاع تغییر -1 نمودار
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 .شكوند تبدی  آنیون به الاترون گرفتن با دارند تمای  فلزها برخالف شیمیایی های واكنش در نافلزها

 یكون) منفكی بكار یكك بكا نآنیكو به الاترون یك گرفتن با (ها هالوژن) 17 گروه نافلزهای مثال برای

 .شوند می تبدی  (6هالید

 شود.دو نوع شعاع برای عنورها در نظر گرفته می

  :)در یك مولاول دو  مشابههای دو اتم ی بین هستهفاصله نصفشعاع اتمی )شعاع كوواالنسی

 اتمی با پیوند ساده )یگانه(.

 
 

 شکل شعاع اتمی

 

 ی دو اتم مشابه و مماس از دو مولاول مجاور بین هسته یفاصله نصفدروالسی: شعاع اتمی وان

 هم.

 

 
 شکل شعاع واندروالسی

 

                                                
6 Halide Ion 
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 مقایسه شعاع اتمی و واندروالسی

 والسی آن كوچاتر است.اتمی واندر از شعاعاتمی )كوواالنسی( هر اتمشعاع 

  یاای شعاع اتمی بر قسب پیاومتر(PM) شود.بیان می 

 
 

 آیا می دانید

كه بكه شكعاع واندروالسكی .شكود می گیری اندازه زیر روش بهی فلزی  در شباه ی فلزی ها اتم شعاع

 موسوم است.

 

 

 

 ( است.pmپیاومتر ) 186برای نمونه شعاع اتم سدیم برابر با 
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 انكدازه اتكم، شكعاع گیكری اندازه های راه از یای .است دشوار بسیار آن جرم همانند اتم اندازۀ تعیین

 فاصله این نوف .اند داده كوواالنسی پیوند هم با كه است یاسان اتم دو های هسته بین فاصله گیری

 :نمونه برای .گیرند می نظر در اتم شعاع را
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  7اتم شعاع و عنصرها رفتار

همانطور كه بحث شد بیشترین عنورهای جكدول تنكاوبی را فلكزام تشكای  مكی دهنكد ككه بررسكی 

فتارهای آنها بسیار قایز اهمیت است. این رفتارها در دو قوزه ی  فیزیای و شیمیایی قابك  بررسكی ر

 می باشند.

 چاكش خاصكیت ،گرمكایی و الاتریاكی رسانایی ،جال داشتن : این رفتارها شام فیزیکی رفتارهای

 .است ...و (شدن مفتول و ورقه قابلیت مانند) پذیری شا  ،خواری

 وابسكته الاتكرون دادن دسكت از بكه آنها اتم توانایی میزان به فلزها شیمیایی فتارر رفتار شیمیایی:

 و دارد بیشتری فلزی خولت ،بدهد دست از الاترون تر آسان معین شرایط در فلزی اتم چه هر .است

8شیمیایی فعالیت
 .است بیشتر آن 

 

 

 

 

 كمیكت ایكن از یای .است توضیح قاب  اتم به وابسته های كمیت اساس بر جدول در تناوبی روندهای

 یاسكان ،مختلكف هكای اتم شعاع كه است بدیهی كه مفو  به آن پرداخته شد. است اتمی شعاع ،ها

 .(4 شا ) است تر بزرگ نیز اتم آن اندازۀ ،باشد تر بزرگ اتم یك شعاع هرچه و نیست

 

 

 

                                                
7 Atomic Radius 

8 Chemical Reacitivity 
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 .(ب) پتاسیم و (الف) لیتیم اتمی شعاع نسبی مقایسۀ  -4 شا 

 ندیشیمبی هم با

 پكیش ،ای دوره جكدول در (قلیكایی فلزهای) پتاسیم و سدیم ،لیتیم عنورهای جایگاه به توجه با -1

 چرا؟ داد؟ خواهد دست از الاترون تر آسان یك كدام های اتم ،كلر گاز با واكنش در كنید بینی

 توویر این های ادهد آیا .دهد می نشان یاسان شرایط در را كلر گاز با فلزها این واكنش زیر توویر -2

 فعالیت ،بدهد واكنش شدیدتر و تر سریع ای ماده هرچه :راهنمایی) كند؟ می تأیید را شما بینی پیش

 .(دارد بیشتری شیمیایی

 

 

 

       دسكت از الاتكرون تكر آسكان ،باشكد تكر بكزرگ فلكز یك اتمی شعاع هرچه» جملۀ آیا شما نظر به -3

 چرا؟ است؟ درست «دهد می

 ای رابطكه چكه اتم شعاع با الاترونی های الیه شمار بین دهید توضیح و كنید كام  را یرز جدول -4

 .دارد وجود

 

 

 

 

 

 ای دوره جدول دوم گروه فلزهای از یك كدام اتم كنید بینی پیش ،زیر جدول به توجه با  -5

 كاتیون به تر آسان ،نافلزها با واكنش در
2

M   چرا؟ .شود می تبدی 
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 ندیشیمپاسخ با هم بیا

پتاسیم، زیرا در گروه پایین تر است و خولت فلزی یعنی تمای  به از دست دادن الاترون بیشتری دارد  -1

 و در نتیجه آسان تر الاترون می دهد 

 بله. در توویر، بر اساس شدم نور، شدم واكنش برای پتاسیم بیشتر است. -2

ت و طبق توویر باال واكنش پذیری آن نیز بیشكتر بله. شعاع اتمی پتاسیم بزرگ تر از سدیم و لیتیم اس -3

است. بنابراین با بزرگتر شدن اندازه اتم، خاصیت فلزی بیشتر و تمایك  بكه از دسكت دادن الاتكرون بیشكتر    

 می شود.

4-  

K19 Na11 Li3 نماد شیمیایی عنور 
14sAr][ 13sNe][ 12sHe][ آرایش الاترونی فشرده 
14s 13s 12s  نماد آخرین زیرالیه 

تعككككداد الیككككه هككككای  2 3 4

 الاترونی در اتم

 (pmشعاع اتمی ) 152 186 231

 ه مستقیم: با افزایش تعداد الیه های الاترونی شعاع اتمی و اندازه اتم بزرگتر می شود.رابط

 استرانسیم: چون شعاع اتمی بزرگتری دارد پس تمای  به از دست دادن الاترون بیشتر است. -5

 

 

 

 

 

 ناته طالیی: نشانه های تغییر شیمیایی عبارتند از:

 گاز خروج -4 رسوب تشای  -3گرما آزادسازی -2نور تولید-1

 و سكریعتر شكیمیایی واككنش باشد، بیشتر شده آزاد گاز خروج آهنگ یا نور شدم هرچهناته طالیی: 

 دارد بیشتری شیمیایی فعالیت دهنده واكنش و بوده شدیدتر
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 بیازمایید را خود

 .كنید كام  را زیر جدول (الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا؟.است پذیرتر واكنش هالوژن كدام یاسان شرایط در كنید بینی پیش (ب

 

 توجه با .است شده داده نشان هیدروژن گاز با نافلزها این واكنش شرایط زیر جدول در (پ

 .است درست شما بینی پیش آیا كنید مشخص ،آن به

 

 

 

 

 .دارد ای رابطه چه اتمی شعاع با نافلزی خولت دهید توضیح (م
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 پاسخ خودرا بیازمایید

 الف(

Br35 Cl17 F9 نماد شیمیایی عنور 

52 22 psAr][ 52 22 psNe][ 52 22 psHe][ آرایش الاترونی فشرده 

52 44 ps 52 33 ps 52 22 ps  نماد آخرین زیرالیه 

تعداد الیه هاای الکترونای  2 3 4

 در اتم

 (MPشعاع اتمی ) 72 99 114

 ب( فلوئور: زیرا اندازه اتم كوچاتری دارد و تمای  آن برای گرفتن الاترون بیشتر است

 پ( بله

م( رابطه برعاس؛ هر چه شعاع اتمی نافلز كمتر باشد خولت نافلزی آن یعنی تمای  بكه گكرفتن الاتكرون، بیشكتر 

 است 

 

 .شود می استفاده ها هالوژن از خودروها، جلوی های چراغ المپ تولید دراته طالیی: ن

 

 

 آنهكا میكان توجهی قاب  های تفاوم اما ،دارند مشابهی رفتارهای كلی های قالت در فلزها همۀ اگرچه

 چاقو با و است نرم سدیم فلز ،نمونه برای .دارد را خود ویژۀ رفتارهای فلز هر كه طوری به ،دارد وجود

 .شود می تیره هوا در سرعت به و شده بریده

 

 

 

 ككدر آن سكطح و رود می بین از سرعت به هوا مجاورم در سدیم فلز ای نقره جالی (الف  -5 شا 

 .شود می
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 اكسیژن با فلز این .شود می استفاده فلزی پنجرۀ و در ساخت برای آن از و است محام فلزی آهن اما 

 طال كه است قالی در این .شود می تبدی  آهن زنگ به و دهد می واكنش كندی به مرطوب هوای در

  . ماند می باقی درخشان و رنگ خوش همچنان و كند می قفظ را خود فلزی جالی زمان گذر در

 

 

 

 

 از نكازكی هكای ورقه با را مقدس اماكن از شماری گلدستۀ و گنبد اسالمی، معماری در (ب  -5 شا 

 .كنند می تزیین طال

 گرما و الاتریای جریان رسانای نیز آنها .دارند pو sدستۀ فلزهای شبیه رفتاری نیز dدستۀ فلزهای

  رفتارهكای نیكز فلزهكا ایكن از یكك هر ،این وجود با .دارند شدن ورقه قابلیت و خوارند چاش ،هستند

 .شویم می آشنا آنها از برخی با ادامه در كه دارند ای یژهومتمایز و 

 

 تستهای تالیفی

 ویژگی های زیر مربوط به كدام سه عنور است؟ )تألیفی( -60

 هادی جریان برق و قرارم نیستند. -

 در پیوندهای كواالنسی با اشتراک الاترون شركت می كنند. -

 .در اثر ضربه خرد شده و سطح آنها كدر می باشد -

1 )NaKRb ,,        2 )274 FOP ,,       3 )284 ClSP ,,        4 )NaMgAl ,, 

در هر گروه جدول تناوبی از باال به پایین خولت فلزی و شعاع اتمی به ترتیب ............ و ........ می  -61

 یابد. )تألیفی(
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 افزایش -( كاهش4بدون تغییر     -( افزایش3كاهش        -( افزایش2زایش     اف -( افزایش1

در هر دوره از جدول تناوبی از چپ به راست خولت فلزی .......... و خولت نافلزی ......... می یابد.  -62

 )تألیفی(

 دون تغییرب -( افزایش4كاهش     -( افزایش3بدون تغییر      -( كاهش2افزایش        -( كاهش1

 چه تعداد از عبارم های زیر صحیح است؟ )تألیفی( -63

 عنورهای جدول تناوبی فلز هستند. %80( بیشتر از 1

 ( فلزام جدول تناوبی عمدتاً در مركز و سمت چپ جدول مستقر هستند.2

( خواص فیزیای شبه فلزام شباهت بیشتری با نكافلزام دارد در قالیاكه خكواص شكیمیایی مشكابه 3

 م دارند.فلزا

( قانون تناوبی یا دوره ای عنورها می گوید خواص شیمیایی و فیزیای بوورم دوره ای تاكرار مكی 4

 شود.

 ( تعداد شبه فلزام از نافلزام بیشتر ولی از فلزام كمتر است.5

 ( خولت فلزی در هر دوره از چپ به راست زیاد می شود.6

 ( سه مورد4پنج مورد        ( 3( دو مورد         2( یك مورد             1

 در جدول تناوبی چند دسته متمایز وجود دارد؟ )تألیفی( -64

1 )sdp ,,      2 )spdf ,,,         3 )spf ,,      4 )sdf ,, 

 است؟ )تألیفی( طغلچه تعداد از عبارم های زیر پیرامون جدول تناوبی  -65

A )118 .عنور در جدول تناوبی توسط آیوپاک تأیید شده است 

B.هیچ خانه ای در جدول تناوبی خالی نیست و تمام عنورهای طبیعی شناسایی شده اند ) 

C عنور طبیعی جدول تهیه و تولید عنورها بوورم مونوعی است. 118( تنها راه افزودن به تعداد 

D ارائه كرد. 118قب  الگویی برای چینش عنورها با عدد بزرگتر از  سال 90( شارل ژانت در 
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E.با كشف عنورهای ساختگی در آزمایشگاه روند طبقه بندی عنورها تغییری نمی كند ) 

F دسته ی  4( جدول تناوبی امروزی دارایspdf  است. ,,,

 عبارم 6( 4عبارم         5( 3( دو عبارم       2( یك عبارم      1

 كدام عبارم پیرامون جدول پیشنهادی شارل ژانت غلط است؟ )تألیفی( -66

 می باشد. g( پنج سال قب  از مرگ او ارائه شده و دارای زیر الیه ی 1

 ( با مدل كوانتومی اروین شرودینگر همخوانی دارد.2

 گروه دارد. 18دوره و  9رده و جدول او ( دو ردیف به ردیف های عادی جدول تناوبی اضافه ك3

 ( در طبقه بندی عنورها شبه فلزام را در نظر نگرفته و فقط فلز و نافلز داریم.4

هر چه فلزی آسانتر الاترون از دست بدهد خوكلت فلكزی ........... دارد و فعالیكت آن ........ اسكت.  -67

 )تألیفی(

 بیشتر -( كمتری4كمتر     -( بیشتری3   كمتر    -( كمتری2بیشتری       -( بیشتری1

 ؟ )تألیفی(نیستكدام مورد جز رفتارهای فیزیای فلزام  -68

 ( جال داشتن و رسانایی الاتریای و گرمایی 1

 ( خاصیت چاش خواری و شا  پذیری 2

 ( خاصیت ورقه ورقه شدن و مفتول پذیری 3

 ( نرم و شاننده بودن و منعطف بودن4

 فلزام وابسته به كدام مورد است؟ )تألیفی(رفتار شیمیایی  -69

 ( شعاع كاتیونی فلزام 2( استحاام و سختی فلزام           1

 ( توانایی از دست دادن الاترون4( توانایی جذب الاترون فلزام       3
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 لیفی(یای از راههای اندازه گیری شعاع اتم در تركیبام دارای پیوند كوواالنسی ............... )تأ -70

 ( اندازه گیری فاصله ی بین الیه های الاترونی دو اتم یاسان است.1

 ( اندازه گیری فاصله ی بین هسته های دو اتم یاسان است. 2

 ( اندازه گیری فاصله ی بین الیه های الاترونی دو اتم ناهمسان است. 3

 ( اندازه گیری فاصله ی بین هسته های دو اتم ناهمسان است.4

 ندازه گیری شعاع اتم های درگیر در پیوند یونی ................. )تألیفی(برای ا -71

 اتم یاسان را می سنجند.  2( نوف فاصله ی بین هسته های 1

 اتم یاسان را می سنجند.  2( فاصله ی بین هسته های 2

 ( فاصله ی بین الیه های الاترونی دو اتم یاسان را می سنجند.3

 ه های الاترونی دو اتم یاسان را می سنجند.( نوف فاصله ی بین الی4

 هر چه شعاع یك اتم فلزی ........ شود خولت فلزی آن ......... می شود. )تألیفی( -72

 بیشتر -( بیشتر4كمتر       -( كمتر3بیشتر        -( كمتر2كمتر          -( بیشتر1

LiNaKترتیب واكنش پذیری سه فلز  -73 از كلكر در ككدام گزینكه بدرسكتی آمكده اسكت؟ بكا گك ,,

 )تألیفی(

1 )LiNaK        2 )LiKNa         3 )KNaLi      4 )KLiNa  

عالیكت فلكزی هر چه تعداد الیه های الاترونی ........... شود شعاع اتمی .......... شده و متعاقب آن ف -74

 ............. می شود. )تألیفی(

 بیشتر  -بیشتر -( بیشتر2بیشتر             -بیشتر -( كمتر1

 بیشتر -كمتر -( بیشتر4كمتر               -كمتر -( كمتر3
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 كدام جز نشانه های تغییر شیمیایی نیست؟ )تألیفی( -75

 ( گرفتن گرما4( تشای  رسوب    3     ( تولید نور و آزاد شدن گرما2( آزاد شدن گاز      1

 هر چه شدم آزاد شدن گاز و مقدار گاز خروجی بیشتر باشد .............. )تألیفی( -76

 ( واكنش شیمیایی سریعتر است.2( ماده واكنش دهنده فعالتر است.            1

 ( هر سه مورد4( واكنش دهنده ناپایدارتر می باشد.         3

 محاسبه كنید. )تألیفی( راشا  داده شده در زیر شعاع كوواالنسی و واندروالسی  بر اساس -77

 

 

1 )pmpm 7080     2 )pmpm 8090      3 )pmpm 100110      4 )pmpm 160170  

 ت. )تألیفی(علت افزایش شعاع اتمی در هر گروه جدول تناوبی ............. اس -78

 ( افزایش الیه های الاترونی 2( افزایش زیرالیه های اتمی            1

 ( افزایش زیرالیه های الاترونی4( افزایش الیه های اتمی              3

 علت كاهش شعاع اتمی در هر دوره از چپ به راست .............. است. )تألیفی( -79

 زایش تعداد پروتون ها ( اف2( افزایش عدد اتمی         1

 ( هر سه مورد صحیح است.4( افزایش بار مؤثر هسته        3

 به كدام عدد نزدیاتر است؟ )تألیفی( Clبه  Mgنسبت شعاع اتمی  -80

1 )8/1        2 )9/1        3 )7/1        4 )6/1 

شعاع اتمی عناصر دوره سوم جدول تنكاوبی بدرسكتی شكده اسكت؟  در كدام گزینه روند كاهشی -81

 )تألیفی(
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1 )ClSPSiAlMgNa 17161514131211  

2 )dSPSiAlMgNa 17161514131211  

3 )dSPSiAlMgNa 17161514131211  

4 )SdSiPAlMgNa 13171415131211  

 چه تعداد از عبارم های زیر پیرامون هالیدها صحیح است؟ )تألیفی( -82

Aی جلوی خودروها از هالوژن ها استفاده می شود. ( در تولید المپ چراغ ها 

B هستند.  17( هالیدها آنیون های یك بار منفی گروه 

C .هالیدها به علت فراوانی در ساختار نمك ها به عنوان نماساز مشهور شده اند ) 

D فعالترین نافلزام جدول تناوبی هالیدها هستند كه در بین آنها )I  همه فعالتر است.از 

E علت فعالتر بودن هر هالوژن نسبت به هالوژن دیگر به باالتر بودن توانایی گرفتن الاترون معطكوف )

 می شود. 

 ( دو مورد4( چهار مورد      3( سه مورد      2( یك مورد       1

 واكنش می دهد؟ )تألیفی( K73كدام نافلز در گروه هالوژن ها با گاز هیدروژن قتی در دمای  -83

 ( هیچادام4( فلور           3( كلر           2( برم             1

 واكنش آرامی را تجربه می كند؟ )تألیفی( K298كدام هالوژن با هیدروژن در دمای  -84

1 )2F            2 )2Cl         3 )2Br          4 )2I 

 واكنش می دهد؟ )تألیفی( K473كدام هالوژن با گاز هیدروژن در دمای  -85

1 )2F          2 )2Cl          3 )2I          4 )2Br 

 با گاز هیدروژن واكنش نشان می دهد؟ )تألیفی( K673كدام هالوژن در دمای  -86

1 )2Cl           2 )2I            3 )2F           4 )2Br 
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 چرا سدیم به سرعت در مجاورم هوا از نقره ای به صورم كدر تغییر رنگ می دهد؟ )تألیفی( -87

 ( به علت واكنش پذیری باال با اكسیژن كه به سوختن مرسوم است 1

 ( به علت قلیایی بودن و خاصیت بازی آن در مجاورم هوا 2

 ( به علت واكنش كند با اكسیژن هوا كه به اكسایش موسوم است 3

 ه علت از دست دادن سریع الاترون سدیم در مجاورم هوا( ب4

 كدام گزینه معرف واكنش سدیم فلزی در قضور مقادیر كافی گاز اكسیژن است؟ )تألیفی( -88

ONaONa( نور و گرما + 1 222
1

2         2 + نور و گرما )ONaONa 22 24  

3 )ONaONa 222
1

                 4 )ONaONa 22 24  

 در واكنش سدیم با مقادیر كافی اكسیژن تغییر رنگ از .......... به .......... رخ می دهد. )تألیفی( -89

 ( كدر به سفید4( نقره به كدر    3( سفید به خاكستری    2( خاكستری به كدر    1

گلدان هكای شیشكه ای قكدیمی از .........  جنس گنبدها و گلدسته های مساجد از ........... و جنس -90

 است. )تألیفی(

1 )AuSiO 2       2 )AuSi      3 )AgSiO 2      4 )AgSi  

 چه تعداد از عبارم های زیر پیرامون فلزام صحیح است؟ )تألیفی( -91

Aص و متمایز خودش را دارد.( هر فلز رفتارهای خا 

B.سدیم نرم است و با چاقو بریده شده و در واكنش با اكسیژن هوا می سوزد و تیره می شود ) 

C.آهن برای ساخت در و پنجره به كار می رود و به تندی با اكسیژن هوا واكنش می دهد ) 

Dباقی می ماند. ( طال در اثر گذر زمان جالی فلزی خود را قفظ كرده و خوش رنگ و درخشان 

E فلزام دسته های )spd  رفتارهای اصلی مشابهی دارند و ورقه های فلزی از آنها بدست می آید.  ,,

F فلزام دسته )d  برخالف دستهsp  رسانای گرما نیستند و فلزام واسطه نام دارند. ,

 ( پنج عبارم4( دو عبارم       3چهار عبارم        (2( سه عبارم      1
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  dدستۀ عنصرهای با رنگی دنیایی

 و پشكتوانه ككه صكنعتی ،است گری شیشه كشورمان دستی صنایع ترین ارزنده و ترین اصی  از یای

 در كه پیش سال رانهزا به متعلق رنگ آبی ای شیشه های دانه با بندی گردن .دارد دیرینه ای سابقه

 باسكتان هكای كاوش طی كه سبزی به مای  ای شیشه قطعام و شده كشف ایران غربی شمال ناقیۀ

 دور بسكیار روزگكاران در صكنعت ایكن وجود از نشان ،است آمده دست به شوش و لرستان در شناسی

 .دارد

 

 

 

 * گردنبند ساخته شده از سنگ فیروزه

 

 

 انی* نمونه ای از شیشه های باست

 پنجره است؛ ما غنی فرهنگ از بخشی ایرانی نگار و نقش پر معماری در دار طرح و رنگی های شیشه 

 آنها بر خورشید كه هنگامی و شوند می دیده فراوانی به ایران تاریخی های خانه و مساجد در كه هایی

     پدیكدار فضكا رد كننده خیره باستانی های شیشه از ای نمونه های رنگ و طرح از نقشی ،تابد می

 .(6 شا ) شود می
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 شیشه میان از نور عبور .است ایران مساجد زیباترین از یای شیراز نویرالملك مسجد (الف -6 شا 

 قدیمی خانۀ یك از نمایی (ب .بخشد می آن به خاصی زیبایی ،صبح هنگام در مسجد این رنگی های

 .كاشان در

 ،خود زیبای و گوناگون های رنگ دلی  به كه است آن بهای گران های سنگ ،زمینی هدایای از یای

 رنكگ زیبایی و تنوع این كه باشید پرسیده خودتان از شاید .دارند جواهرسازی در ای گسترده كاربرد

9یاقوم سرخی سبب چیزی چه است؟ موادی چه وجود دلی  به شیشه در ها
 زمكرد چكرا است؟ شده 

 ایكن كه گفت توان می ساده پاسخی در است؟ دلی  چه به فیروزه سنگ زیبای رنگ است؟ رنگ سبز

 .(7 شا ) است واسطه فلزهای های تركیب برخی وجود از نشانی ،زیبا های رنگ

 

 

 

 الف( فیروزه، ب( یاقوم سرخ و پ( زمرد -7شا  

 :dدستۀ فلزهایناام طالیی 

 قال در آنها اتم dالیۀ زیر كه هستند ای دوره جدول عنورهای از ای دسته ،dدستۀ فلزهای -1

 ،دارند جای جدول چهارم دورۀ در كه فلزها این از سری نخستین زیر شا  در .است شدن پر

 .است شده داده نشان

 یافت... و ها كربنام ،اكسیدها همچون یونی های تركیب شا  به طبیعت در فلزها این اغلب -2

 .شوند می 

                                                
9  
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تنوع كاتیونی در اغلب این فلزام دیده می شود كه معنی وجود كاتیونها با بارهای متفاوم در آنهكا  -3

 .دارد 32OFeو  FeO های فرمول با طبیعی اكسید دو ،آهن نمونه برایمی باشد. 

 دسكت از را خكود الیه زیر ترین بیرونی های الاترون كاتیون، تشای  هنگام به  ،dدستۀ فلزهای -4

 :بود خواهد زیر صورم به 3Feو  2Fe های یون آرایشبه عنوان مثال  پس .دهند می

5362

62226

33

343

dArFedArFe

dArFesdArFe

e

e

][:][:

][:][:








 

 گكاز هیچ الاترونی آرایش همانند 3Feو  2Fe های یون الاترونی آرایش بینید می كه گونه همان

 .نیست نجیبی

 دست نجیب گاز آرایش به كاتیون تشای  با واسطه فلزهای اغلب اتم كه دهد می نشان ها بررسی -5

 رسكند، مكی نجیكب گكاز پایدار آرایش به اغلب اصلی فلزهای از قاص  كاتیون كه قالی در.یابند نمی

 :مانند

][:][: HeLisHeLi 23
1

23 2  

][:][: NeAlpsNeAl 10
3

13
12

1013 33  

10
18

2
30

210
1830 343 dArZnsdArZn ][:][:  

 آرایش الاترونی یون روی شبیه هیچ گاز نجیبی نیست.

ناته طالیی: اسااندیوم تنها فلز واسطه ای است كه با تشای  كاتیون به آرایش گاز نجیب دست پیدا 

 می كند.

 

 فلزهكای بكه pو  s دسكته فلزهكای كه قالی در اند معروف واسطه فلزهای به ، dدستۀ زهایفل -6

 .دارند شهرم اصلی
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 دانید می آیا

 3Cr هكای یون با آلومینیم های یون از برخی آن ساختار در كه است اكسید آلومینیم همان یاقوم

 .است كرده ایجاد را یاقوم زیبای سرخ رنگ و شده جایگزین

 

 .شود می بازتاب سرخ رنگ یعنی آن بلندتر های موج طول ،یاقوم یك از سفید نور عبور با

 

 بیازمایید را خود

)(اسااندیم  -1 Sc21 ،تلویزیون مانند انهخ وسای  در كه است ای دوره جدول در واسطه فلز نخستین 

 .دارد وجود ها شیشه برخی و رنگی

 .بنویسید را آن اتم الاترونی آرایش (الف

 را اسكااندیم كاتیون فشرده الاترونی آرایش .دارد مثبت بار سه ،هایش تركیب در فلز این كاتیون (ب

 .كنید رسم

 .كنید كام  را زیر جدول -2

 

 

 

 

 پاسخ خودرا بیازمایید

1-  

21آ(  43 sdAr][ 

:][ب(  ArSc 3 



 استاد زارع 747کتاب شیمی 

51 
 

 

 

2- 

 نماد شیمیایی آرایش الاترونی فلز/ یون آرایش الاترونی
15 43 sdAr][ Cr24 23 43 sdAr][ V23 
43dAr][ 2

24Cr 33dAr][ 2
23V 

33dAr][ 3
24Cr 23dAr][ 3

23V 
  
 

 

 دانید می آیا

 .هستند رنگی اغلب واسطه فلزهای های یون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعت با پیوند

 طكال جنس از كه بینید می ای وسیله یا جسم آیا ،بیندازید نگاهی خود اطراف به هستید كه كجا هر

 ،انگشكتر ،بنكد گردن مانند زیورآالتی دنبال به شاید باشد؟ شده استفاده طال از آن ساختن در یا باشد
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 یافكت؟ نیز دیگر وسای  در توان می را طال فلز آیا .گردید می مشابه مواردی یا طالیی گنبد ،دستبند

 بكه منحوكر های ویژگی ،فلزها مشترک های ویژگی بر فزونا كه است بها گران و ارزشمند فلزی طال

 .دارد نیز فردی

 ویژگیهای استثنایی فلز طال:

 بكه ككاری چاكش با توان می را آن از گرم چند كه است نرم و خوار چاش ای اندازه به طال فلز -1 

 هكای سكیم رشكته و ها برگه ساخت دلی  همین به .كرد تبدی  مربع متر چند مساقت با ای صفحه

 .است پذیر اماان راقتی به (طال نخ) نازک بسیار

 ،گوناگون دمایی شرایط در رسانایی این قفظ و طال باالی الاتریای رسانایی-2

 انسان بدن در موجود مواد و هواكره در موجود گازهای با آن ندادن واكنش همچنین -3

 شكده سكبب ككه طالسكت خكاص هكای ویژگی جمله از خورشیدی پرتوهای زیاد بازتاب با همراه -4

 .(8 شا ) یابد افزایش روز به روز آن جهانی تقاضای و یافته گسترش فلز این كاربردهای

 

 

 

 

 برخی كاربردهای فلز طال-8شا  

 مشاالم فرآوری طال:

 معكادن در آن مقدار اما ،شود می یافت نیز خود عنوری و فلزی شا  به طبیعت در طال چند هر -1

 .تاس كم بسیار طال

 دلیك  همكین بكه .كرد استفاده معدن خاک انبوهی قجم از باید آن از كمی مقدار استخراج برای -2

 عدد یك ساخت برای نیاز مورد طالی مقدار تولید در ،نمونه برای .شود می تولید زیادی بسیار پسماند

 .شود می ایجاد پسماند تن سه قدود عروسی قلقۀ
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 .گكذارد مكی جای بر محیطی زیست بار زیان آثار صنعتی های تفعالی دیگر همانند طال استخراج -3

 فلزهكا استخراج برای هایی راه ،مناسب های پژوهش انجام و دانشگاه با صنعت پیوند در كه است امید

 بكا هماهنكگ و شكده زیستی محیط ردپای كاهش به منجر ،منابع از برداری بهره ضمن كه شود پیدا

 .باشد پایدار توسعه

 در طكال استخراج منابع از غربی آوربایجان در زرشوران و اصفهان در موته طالی مجتمع ی:ناته طالی

 .هستند ایران

 دانید می آیا

 و اسكتخراج ،زیكر مكوارد ماننكد گوناگون های استفاده برای جهان در طال تن 4000 قدود در ساالنه

 .شود می تولید

 

 

 

 دانید می آیا

 ،معدن این خاک تن هر در سخن دیگر به .است ppm4 قدود طال میزان ،زرشوران طالی معدن در

 طكال كیلكوگرم 300 قكدود سكاالنه نیكز اصفهان موته طالی مجتمع در .دارد وجود طال گرم 4 قدود

 .شود می استخراج

 مفهكوم یكك امكا اسكت ایرانكی المثك  ضكرب یكك «است خاک به منتش چه است پاک كه طال» *

 .كنید وگو گفت آن مورد در .كند می بیان را شیمیایی

 .دارند وجود طبیعت در اكسید یا سولفید شا  به فلزها بیشترناته طالیی: 
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 جهان در فلزها برخی ساالنۀ مصرف -1 جدول

 مصرف بر حسب تن نام فلز

 740000000 آهن

 40000000 آلومینیم

 22000000 منیزیم

 8000000 مس و کروم

 

زان مورف آلومینیم در جهان پنج برابر مس و كروم است و پرموكرفترین فلكز جهكان ناته طالیی: می

 آهن است.

 

 تستهای تالیفی

 است؟ )تألیفی( نادرستچه تعداد از عبارم های زیر  -92

A ساله در شمال غربی ایران كشكف شكده  1000( گردن بند با دانه های شیشه ای آبی دارای پیشینه

 است. 

B كشف شده در لرستان و شوش رنگ مای  به سبز دارند. ( قطعام شیشه ای 

C مسجد نویرالملك شیراز از شیشه های رنگی در پنجره های خود استفاده می كند كه نور را رنگی )

 عبور می دهند.

D وجود تركیباتی از فلزام واسطه، وجود تركیبام رنگی در جواهرام و سنگ های قیمتی را تكوجیح )

 می كند.

 ( هیچ عبراتی غلط نیست4( چهار عبارم       3( سه عبارم      2     ( دو عبارم1
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 فیروزه به درستی وكر شده است؟ )تألیفی( -یاقوم -در كدام گزینه رنگ ها برای زمرد -93

 سبز -قرمز -( آبی4سبز    -آبی -( قرمز3آبی     -قرمز -( سبز2قرمز    -سبز -( آبی1

 است؟ )تألیفی( غلطدر مورد یاقوم كدام مورد  -94

 یا بوكسیت است. 32OAl( یاقوم های 1

 جایگزین شده اند. 3Crبا  3Al( در یاقوم سرخ برخی از كاتیون های 2

 ( با عبور نور سفید از یاقوم طول موج های بلندتر جذب و طول موج های كوتاه بازتاب می شوند.3

مكی  d( یاقوم نشاندهنده ی رنگی بودن تركیبام فلزام واسطه بخاطر انتقاالم نور در زیرالیكه ی 4

 باشد.

 چه تعداد از مطلب زیر درست است؟ )تألیفی( dدر مورد فلزام دسته ی  -95

A زیرالیه ی )d  است و سری اول آنها در دوره چهارم قرار دارند.آنها در قال پرشدن 

B .اغلب این فلزام در طبیعت بوورم تركیبام یونی همچون اكسیدها و كربنام ها و... هستند ) 

C.این فلزام به علت ایناه اغلب تنوع كاتیونی دارند تركیبام یونی متنوع دارند ) 

Dآرایش گاز نجیب نمی رسند. ( بجز فلز اسااندیوم هیچ یك از آنها در فرم یونی به 

E رنگ )3Cr  و2Fe  تقریباً از مشابه و كاتیون2Cu  .آبی است 

 ( یك عبارم4( دو عبارم       3( سه عبارم        2( پنج عبارم       1

 و اغلب ............ هستند. )تألیفی(یون های فلزهای دسته ی ............ بطور كلی  -96

1 )d-     2رنگی )s-      3رنگی )d-    4بی رنگ )s- بی رنگ 

به ترتیب در كدام گزینكه درسكت وككر شكده اسكت؟  2Mnو  2Coو  2Niرنگ كاتیون های  -97

 )تألیفی(

 ارغوانی  -بنفش -( قهوه ای2بنفش         -قهوه ای -( ارغوانی1

 ارغوانی -قهوه ای -( بنفش4بنفش            -ارغوانی -( قهوه ای3
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 در كدام گزینه بدرستی آورده شده است؟ )تألیفی( 2Cuو  2Crآرایش الاترونی كاتیون  -98

1 )4
18

29
18

2 33 dArCrdArCu ][:,][:      

2 )5
18

210
18

2 33 dArCrdArCu ][:,][:  

3 )42
18

292
18

2 3434 dsArCrdsArCu ][:,][:     

4 )15
18

2110
18

2 4343 sdArCrsdArCu ][:,][:  

اننكد ......... و نخستین فلز واسطه ی دوره ی ........... است كه در وسكای  خانكه م Sc21اسااندیوم  -99

 شیشه های خاص كاربرد دارد. )تألیفی(

 تلویزیون  -( چهارم2مدارهای الاتریای             -( پنجم1

 مدارهای الاتریای -( چهارم4تلویزیون                        -( پنجم3

 كدام فلز واسطه دوره چهارم آرایش كاتیونی مشابه آرگون دارد؟ )تألیفی( -100

1 )2
30Zn        2 )2

25 Mn        3 )2
22Ti       4 )3

21Sc 

 دو مورد از معادن طالی كشور در كدام گزینه آمده است؟ )تألیفی( -101

 ورشهرآ -( سونگون4آورشهر    -( زرشوران3آورشهر       -( موته2زرشوران      -( موته1

كیلوگرم خاک به واقد فرآوری وارد شكود بكه تقریكب  3500در معدن طالی زرشوران چنانچه  -102

 چند گرم طال استخراج و فرآوری می شود؟ )تألیفی(

 گرم 20( 4گرم          16( 3گرم          15( 2گرم          14( 1

صكفحاتی بكا مسكاقت چنكد مترمربكع كدام فلز قابلیت این را دارد كه قتی با چند گكرم از آن  -103

 ساخت؟ )تألیفی(

1 )Sn           2 )Sc          3 )Ag          4 )An 
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 برمكی ساخت برگه ها و رشته سیم های بسیار نازک طال موسوم به نخ طال به كدام ویژگی طال -104

 گردد؟ )تألیفی(

 ( نرم و چاش خوار بودن طال 2( رسانا و فلز بودن طال           1

 ( شا  پذیر و چاش خوار بودن طال4( نرم و صیقلی بودن طال        3

مورف ساالنه طال در جهكان سكاالنه ............... تكن اسكت ككه بیشكترین ككاربرد آن در صكنایع  -105

 (جواهرام است. )تألیفی

1 )4000          2 )2500       3 )6000      4 )12600 

 ترتیب مورف سالیانه طال در جهان در كدام گزینه بدرستی وكر شده است؟ )تألیفی( -106

 صنایع دیگر  <جواهرام  <پشتوانه ارزی  <دندانپزشای  <( الاترونیك 1

 جواهرام  <صنایع دیگر  <الاترونیك  <پشتوانه ارزی  <( دندان پزشای 2

 پشتوانه ارزی  <دندانپزشای  <جواهرام  <الاترونیك  <( صنایع دیگر 3

 جواهرام <پشتوانه ارزی  <صنایع دیگر  <دندانپزشای  <( الاترونیك 4

برای تهیه طال باید قجم ........... خاک معدن به كار رود از اینرو پسماند آن .......... است و بكرای  -107

 ..... )تألیفی(محیط زیست .......

 زیانبار است. -زیاد -( زیادی2بی خطر است.          -اندک -( كمی1

 زیانبار است. -زیاد -( كمی4بی خطر است.           -اندک -( زیادی3

 برای كاهش ردپای طال در محیط زیست كدام راهاار بهتر می باشد؟ )تألیفی( -108

 ( كاهش استفاده از منابع و معادن طال 1

 استفاده از فیلترهای توفیه پسماندها( 2

 ( پیوند صنعت با دانشگاه 3

 ( استفاده از فلزام جایگزین ارزانتر و بی خطرتر4
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 شوند؟ می یافت طبیعت در شکلی چه به عنصرها

  .شوند می یافت ترکیب شکل به طبیعت در عنورها اغلب كه دهد می نشان ها یافته

 وجود و دارند وجود طبیعت در آزاد شا  به …و گوگرد ،یتروژنن ،اكسیژن مانند نافلزها برخی هرچند

 .(9 شا ) است شده گزارش طبیعت در نیز پالتین ،مس ،نقره فلزهای از هایی نمونه

 شود می یافت خاک الی البه زرد های رگه یا ها كلوخه شا  به طال تنها فلزها، میان در ناته طالیی:

 

 

 

 

 

 فرمكول .(گوگرد ،كربنام ( II ) منگنز ،كلرید سدیم ،كربنام كلسیم) ها كانی از هایی نمونه -9 شا 

 .بنویسید را مواد این از یك هر شیمیایی

 پاسخ: 

  NaCl         سدیم كلرید:  3CaCOكلسیم كربنام:     

   8S         :گوگرد  3MgCOمنیزیم كربنام:       

 گوگرد به صورم آلوتروپ تاجی در طبیعت یافت می شود.ناته طالیی: 
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 یاد آوری  از شیمی دهم

 جدول تناوبی عبارتند از:یونهای معروف 

 كاتیونهای فلزام قلیایی

 فلزام قلیایی كاتیون نام ظرفیت

 Li LI كاتیون لیتیم 1

 Na NA سدیمكاتیون  1

 K K كاتیون پتاسیم 1

 Rb RB كاتیون روبیدیم 1

 Cs CS كاتیون سزیم 1

 

 فلزام قلیایی خاكی

 فلزام خاكی كاتیون نام ظرفیت

 2Mg MG كاتیون منیزیم 2

 2Ca CA ون كلسیمكاتی 2

 2Sr SR كاتیون استرانسیم 2

 2Ba BA كاتیون باریم 2

 

 (IIIA)گروه سوم اصلی 

 گروه سوم اصلی كاتیون نام ظرفیت

 3Al AL كاتیون آلومینیم 3

 3Ga GA كاتیون گالیم 3

 

 مهم ترین كاتیونهای گروه های اصلی

  عنور كاتیون نام ظرفیت

 IVAگروه  2Pb PB كاتیون سرب 2

 VAگروه  3Bi BI كاتیون بیسموم 3
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 كاتیونهای فلزام واسطه

ك نوع كاتیون تشای   فلزام واسطه دارای كاتیون های بسیار متنوعی هستند. برخی از آنها فقط ی

 دهند.می

 فلز واسطه كاتیون نام ظرفیت

 2Zn ZN كاتیون روی 2

 2Cd CD كاتیون كادمیم 2

 Ag AG كاتیون نقره 1

 3Sc SC كاتیون اسااندیم 3

 

 كاتیونهای فلز واسطه تیتانیوم

 كاتیون نماد یون نام ظرفیت

 II TI II 2Tiتیتانیوم  2

 III TI III 3Tiتیتانیوم  3

 

 كاتیونهای فلز واسطه وانادیم

 كاتیون نماد یون نام ظرفیت

 II V II 2Vوانادیم  2

 III V III 3Vوانادیم  3

 

 كاتیونهای فلز واسطه كروم

 كاتیون نماد یون نام ظرفیت

 CR II 2Cr )كرومو( IIكروم  2

 CR III 3Cr )كرومیك( IIIكروم  3

 

 

 



 استاد زارع 747کتاب شیمی 

61 
 

 كاتیونهای فلز واسطه منگنز

 كاتیون نماد یون نام ظرفیت

 II MN II 2Mnمنگنز  2

 III MN III 3Mnگنز من 3

 

 كاتیونهای فلز واسطه آهن

 كاتیون نماد یون نام ظرفیت

 FE II 2Fe )فرو( IIآهن  2

 FE III 3Fe )فریك( IIIآهن  3

 

 كاتیونهای فلز واسطه كبالت

 كاتیون نماد یون نام ظرفیت

 II CO II 2Coكبالت  2

 III CO III 3Coكبالت  3

 

 كاتیونهای فلز واسطه نیا 

 كاتیون نماد یون نام ظرفیت

 II NI II 2Niنیا   2

 III NI III 3Niنیا   3

 

 كاتیونهای فلز واسطه مس

 كاتیون نماد یون نام ظرفیت

 CU I Cu )كوپرو( I مس 1

 CU II 2Cu )كوپریك( IIمس  2
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 كاتیونهای فلز واسطه قلع

 كاتیون نماد یون نام ظرفیت

 SN II 2Sn )استانو( IIقلع  2

 SN IV 4Sn )استاتیك( IVقلع  4

 

 ه جیوهكاتیونهای فلز واسط

 كاتیون نماد یون نام ظرفیت

HG I 2 )مركوری( Iجیوه  1
2Hg 

 HG II 2Hg )مركوریك( IIجیوه  2

 

 نواع آنیون ها:ا

تنها بر روی یك عنور یا اتم بار منفی قرار گرفته است.  تک اتمی: - 23 OP , 

ور یا اتم بار منفی قرار گرفته است. روی چند عن چند اتمی: - 2
723 OCrNO , 

 خانواده اكسیژن

 اكسیژن

2O 2 اكسید 


2O سوپراكسید 
2
1

 

2
2O 1 پراكسید 


3O ازونوئید 
3
1

 

 

 خانواده نیتروژن

 نیتروژن

2N 3 نیترید 


3NO 1 نیترام 
2

2NO 1 نیتریت 


3N آزید 
3
1
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 خانواده گوگرد

 گوگرد

2S 2 سولفید 
2

4SO 2 سولفام 
2

3SO 2 سولفیت 

 

 خانواده فسفر

 گوگرد

3P 3 فسفید 
3

4PO 3 فسفام 
2

3PO 2 فسفیت 

 

IBrClXخانواده  ,, 

IBrClX ,, 

XO  +هیپو+ نام هالوژن

 یت

1 



2XO 1 نام هالوژن+ یت 


3XO 1 نام هالوژن+ ام 


4XO 1 پر+ نام هالوژن+ ام 

 

 خانواده كروم

2 كروم
4CrO 2 كرومام 
2

72OCr 2 دی كرومام 

 

 خانواده منگنز

 منگنز

4MnO 1 پرمنگنام 
2

4MnO 2 منگنام 
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 خانواده اكسیژن و كربن و نیتروژن

اكسیژن و كربن و 

 نیتروژن

SCN 1 تیوسیانید 
SNC 1 ایزوتیوسیانید 

 

 خانواده اكسیژن و كربن و هیدروژن

اكسیژن و كربن و 

 هیدروژن

2
3CO 2 كربنام 


3HCO 1 بی كربنام 

 

 خانواده سیانید

 1 سیانید CN سیانید
NC 1 ایزوسیانید 

 

 خانواده هالوژن ها

 هالوژن ها

F 1 فلوئورید 
Cl 1 كلرید 
Br 1 برمید 

I 1 یدید 

 

 خانواده آرسنیك

3 آرسنیك
4ASO 3 آرسنام 
2

3ASO 2 آرسنیت 

 

 خانواده هیدروژن و نیتروژن

 هیدروژن و نیتروژن

2NH 1 آمید 


4NH 1 آمونیوم 
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 ترکیبات یونی  کذاری امن

 نویسیم.های یونی؛ ابتدا نام كاتیون و سپس نام آنیون را میگذاری تركیببرای نام 

 نام تركیبام یونی ، متشا  از نام كاتیون و پس از آن ، نام آنیون )بوورم لغتی جداگانه( است. 

• 32OFe: ( آهنIII .اكسید یا فریك اسید ) 

ترکیب فلزی با اکسیژن دو نوع اکسید تولید شود ) فلز بیش دو نوع کاتیون داشته باشد  هرگاه از  •

برای نامگذاری و متمایز نمودن این گونه ترکیبها بعد از نام فلز، ظرفیت فلز را با عدد رومی 

       داخل پرانتز می نویسند.

• 3PbCO: ( سربII .كربنام یا پلمبوكربنام ) 

• SNH 24  آمونیوم سولفید  :)(

• 23 )(NOMg:  منیزیم نیترام 

• 
2)(CNCu: ( مسII .سیانید یا كوپریك سیانید ) 

 چنان آن شود می استفاده زیادی بسیار فلزهای از ،امروزی صنعتی و مدرن دنیای درتوجه كنید كه   

. تولید آلیاژها و باتریهكا و است خورده گره مواد این مورف و یدتول به كشورها اقتوادی های چرخ كه

لوازم الاترونیك و سازه های فلزی گوناگون تنها بخشی كوچك از كابردهكای رو بكه گسكترش فلكزام 

 .(10 شا ) است.

 

 

 

 زندگی در گوناگون فلزهای كاربرد  -10 شا 
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 ناام مهم فلز آهن:

 .دارد گوناگون صنایع بین در را ساالنه مورف شترینبی جهان سطح در كه است فلزی آهن-1

 بكه طبیعكت در اغلكب آهن دانید می كه طور همان .است زیاد بسیار آهن مورف نیز ما كشور در -2

 .شود می یافت اكسید شا 

 بكه و شناسكایی معدن سنگ در را آهن وجود توان می چگونه كه شود می مطرح پرسش این اكنون 

 شناسند می را آنها رفتار ،مواد دقیق بررسی با ها دان شیمی كرد؟ استخراج را آن توان می روشی چه

  .بیابند را ها پرسش گونه این پاسخ تا

 و استخراج برای مناسب و گوناگون های راه یافتن ،شیمی علم اقتوادی و پركاربرد های قوزه از یای

 .است طبیعت از عنورها تولید

 كنار كدام آنیون ها یافت می شوند؟ )تألیفی(بیشتر فلزام در طبیعت در  -109

1 ) 22 SO ,       2 ) 2
4

2 SoO ,        3 ) 2
3

2 SoO ,       4 ) 32 PS , 

 ترتیب مورف سالیانه فلزام در كدام گزینه بدرستی وكر شده است؟ )تألیفی( -110

1 )CrAlMgFe          2 )FeAlCrMg  

3 )MgCrFeAl            4 )CrMgAlFe  

 برابر كروم و مس است؟ )تألیفی( 5نسبت مورف ساالنه كدام فلز  -111

1 )Fe        2 )Al       3 )Mg       4 )Sn 

 است؟ )تألیفی( Cuو  Crبرابر  90مورف سالیانه كدام فلز تقریباً بیش از  -112

1 )Fe          2 )Mg         3 )Al      4 )Sr 

 چه تعداد از عبارم های زیر درست است؟ )تألیفی( -113

A .اغلب عنورها در طبیعت بوورم آزاد یافت می شوند ) 

B )2N  2وO  وS .در طبیعت بوورم آزاد یافت می شوند 
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C )Ag  وCu  وPt .به علت واكنش پذیری كمتر بوورم آزاد در طبیعت یافت می شوند 

D.طال تنها فلزی است كه بوورم كلوخه ها یا رگه های زرد در خاک یافت می شود ) 

E 3( فرمول كلسیم كربنام یا آهكCaCo  .است 

 ( یك مورد4( سه مورد      3( چهار مورد        2( دو مورد        1

كربنام و استرانسیم كربنام و آلومینیكوم هیكدروژن كربنكام در ككدام گزینكه  IIفرمول منگنز  -114

 بدرستی آمده است؟ )تألیفی(

1 )233332 )(,,)( COMnSrCOHCOAl       2 )3323332 )(,,)( COMnSrCOHCOAl 

3 )23333 )(,,)( COMnSrCOHCOAl        4 )3333 MnCOSrCOHCOAl ,,)( 

 كدامیك از موارد زیر كاربرد فلزام در اقتواد كشورها را نشان می دهد؟ )تألیفی( -115

 ( ساخت مواد فرومغناطیس و رسانا و همچنین باتری های گوناگون صنعتی 1

 ( ساخت مواد دارای خاصیت ا لاترومغناطیسی مث  ساعت و وسای  الاترونیای 2

 اگون و انواع كودهای شیمیایی از فلزام مختلف ( ساخت آلیاژهای گون3

 ( همه ی موارد درست است.4

 یاد آوری  از شیمی دهم

 ی واکنشهای شیمیایی به روش وارسیموازنه

باشد ترین تركیب و از عنوری در آن تركیب كه بیشترین تعداد را دارا میاز پیچیده شروع موازنه -1

 نباشد. O و Hشود.این عنور ترجیحاً می  شروع 

با عنوری باشد كه تعداد آن در یك طرف معادله مشخص است و پراكندگی  ی موازنهادامه -2

 كمتری در تركیبها دارد. 

 ی عنورها در اغلب واكنشها معموالً بر قسب اولویتهای زیر است:ترتیب موازنه 

 نافلزها  -2فلزها  -1

3- H  یاO  .كه در قالت تركیب وجود دارد 

4- O یا H  2كه در قالت آزاد یعنی به صورمO  2یاH .وجود دارد 
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   در موازنه كردن؛ یونهای چند اتمی مث

3NO ،2

4SO و ... كه در دوطرف معادله تغییری نارده-

 یریم.گاند، را به عنوان یك واقد مستق  در نظرمی

  در صورم وجود بارهای مثبت و منفی در معادله؛ بایستی بارهای الاتریای را هم موازنه نمود به

 طوری كه مجموع بارهای مثبت و منفی در دو طرف معادله برابر باشند.

  از نوشتن ضرایب كسری خودداری شود. برای قذف ضرایب كسری، ك  ضرایب معادله را در مخرج

 كنیم.یكسر ضریب، ضرب م

 ی موازنه شده تا قد ممان باید، ساده شوند.ضرایب مواد در معادله 

 تستهای کنکوری و تالیفی

در معادله موازنه شده واكنش كام  فسفریك اسید با مقدار كافی كلسیم هیدروكسید، نسبت  -116

 85ضریب مولی فسفریك اسید به ضریب مولی آب كدام است؟ ریاضی 

1 )
3

1                             2 )
3
2                              3 )

4
3                              4 )

3
4 

OHSNOHHNOدر معادله ی واكنش: -117 223   پس از موازنه، مجموع ضرایب مولی

 كدام ماده است؟ تألیفیمحووالم 

1   )6                         2 )9                            3   )8              4 )10 

OHFeHOFeدر معادله ی -118 2232   بعد از موازنه، مجموع ضرایب آهن و هیدروژن چقدر

 89است؟ ریاضی 

1 )5                            2 )4                             3 )3                             4 )6 

OHNaClClONaOHHClOدر معادله واكنش:  -119 222   پس از موازنه، مجموع ضریب

 های مولی واكنش دهنده ها و فرآورده ها كدام است؟

1 )14  2 )15   3 )16  4 )17 

های واكنش دهنده ها با مجموع  در كدام واكنش، پس از موازنه معادله آن، مجموع ضریب -120

 ضریب های فراورده ها برابر است؟

1 )OHCOOCH 2224   2 )OHCOOHC 22262  

3 )2222 SOCOOCS   4 )2222 SOOCuOSCu  

23مجموع ضریب ها در معادله ی واکنش:  -121 OKClKClO پس از موازنه کدام است؟ ، 

1) 5  2) 6  3) 8   4) 7 
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 مجموع ضریب های مولی مواد، پس از موازنه معادله ی شیمیایی زیر: -122

)()()()()()( 2342423 lOHaqSOFeaqSOHsOHFe  
 کدام است؟

1)10  2 )11  3 )12  4 )13 

 1 کنید کاوش

 کرد؟ شناسایی را نمونه یک در موجود فلز توان می چگونه

 ،هیدروكسید سدیم ،مقطر آب ( كلرید،III( كلرید، آهن )IIآهن ) :نیاز مورد مواد و وسای 

 .قاشقك ،چاان قطره ،آزمایش لولۀ ،اسید هیدروكلریك محلول

 1 آزمایش

 .كنید گذاری شماره را آنها و بردارید آزمایش لولۀ سه (الف

 .بریزید »1« شمارۀ آزمایش لولۀ در و بردارید قاشقك با را كلرید (II) آهن از كمی مقدار (ب

 .آید دست به شفافی محلول تا دهید تاان را آن و بریزید مقطر آب نیمه تا آن درون سپس

 سپس .بریزید »2«شماره آزمایش لولۀ در و بردارید قاشقك با را هیدروكسید سدیم از كمی مقدار (پ

 .آید دست به شفافی محلول تا دهید تاان را آن و بریزید آب نیمه تا آن درون

 آهكن محلكول از لیتكر میلكی یك قدود در »3« شماره آزمایش لولۀ در چاان قطره از استفاده با (م

(II) بیفزایید هیدروكسید سدیم محلول قطره قطره آن به و بریزید را كلرید. 

 .بنویسید را خود های مشاهده كنید؟ می مشاهده چه (ث

ی  در اثر افزودن سدیم هیدروكسید یك واكنش رسوبی سریع انجام می شود و رسوب سبز لجنی تشا

 می شود.

 انجام واكنش نمادی معادلۀ .شود می تشای  كلرید سدیم و هیدروكسید( II) آهن ،واكنش این در (ج

 .كنید موازنه و بنویسید را شده

)(2)()()(2)( 22 aqNaClsOHFeaqNaOHaqFeCl  
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 گیرید؟ می ای نتیجه چه آزمایش این از (چ

( بكا II) آهند و با واكنش ( می توان از سدیم هیدروكسید استفاده كرII) آهنبرای شناسایی كاتیون 

 ( در تركیبام پی برد.II) آهنآنیون هیدروكسید و تشای  رسوب سبز لجنی به وجود 

 2 آزمایش

 .كنید تارار را آزمایش و بردارید كلرید  (III) آهن ،كلرید (II) آهن جای به 1 آزمایش در (الف

 .بنویسید را خود های مشاهده (ب

یك واكنش رسوبی سریع انجام می شكود و رسكوب قرمكز قهكوه ای در اثر افزودن سدیم هیدروكسید 

 تشای  می شود.

 معادلكۀ ،اسكت كلریكد سدیم و هیدروكسید (III) آهن واكنش این های فراورده ایناه به توجه با (پ

 .كنید موازنه و بنویسید را شده انجام شیمیایی واكنش نمادی

)(3)()()(3)( 33 aqNaClsOHFeaqNaOHaqFeCl  

كاتیونهای مختلف یك عنور در مواجكه بكا آنیونهكا رفتكار گیرید؟ می ای جهنتی چه آزمایش این از (م

( می توان از سدیم هیدروكسید اسكتفاده III) آهنبرای شناسایی كاتیون  متفاوتی را نشان می دهند.

( III) آهكن( با آنیون هیدروكسید و تشای  رسوب قرمز قهوه ای به وجكود III) آهنكرد و با واكنش 

 برد.در تركیبام پی 

 

 3 آزمایش

 قاشكقك بكا را آن سكطح آهن زنگ و بردارید را زده زنگ آهنی وسیله یك یا زده زنگ میخ یك (الف

 .كنید آوری جمع و بدهید خراش

 اسید هیدروكلریك محلول قطره قطره و بریزید آزمایش لوله یك در را شده آوری جمع آهن زنگ (ب

 .شود ق  آهن زنگ همۀ كه هیدد ادامه جایی تا را عم  این .بیفزایید آن به
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 رسوب كه دهید ادامه جایی تا را عم  این ،بیفزایید لوله به هیدروكسید سدیم محلول قطره قطره (پ

 .شود تشای  رنگی

 .بنویسید را خود های مشاهده (م

در اثر افزودن سدیم هیدروكسید به زنگ آهن یك واكنش رسوبی سریع انجام می شود و رسوب قرمز  

 تشای  می شود. قهوه ای

 چرا؟ دارد؟ وجود آهن یون كدام آهن زنگ در (ث

( در تركیكب زنكگ III) آهكنچون تشای  رسوب قرمز قهوه ای  موید ب وجود  –( III) آهنكاتیون 

(اكسكید اسكت و دلیك  تشكای  III) آهنبخاطر داشته باشید كه زنگ آهن شام  هیدرام  آهن است.

  رسوب قرمز قهوه ای همین موضوع است.

 

 شناسایی برخی کاتیونهای فلزی 

استفاده از واكنشهای رسوبی، راهی برای شناسایی برخی كاتیونهاست. با توجه به نامحلول بودن برخی 

توان از روی رنگ رسوب قاص  شده، به شناسایی آن كاتیونها پرداخت كه به این روش تركیبها، می

 عیارسنجی رسوبی گویند.

 

 با استفاده از واکنشهای رسوبی ی آهنکاتیونهاای شناسایی جدول مقایسه

رسوب حاصل  یون شناساگر نام کاتیون 

 شده و رنگ آن

 ی شیمیایی مربوطهمعادله

aqOH)( (II) آهن  
 هیدروکسید

)()( 2 sOHFe 
)()(2)( سبز لجنی

)(2)(

2

2

aqNasOHFe

qNaOHaqFe








 

aqOH)( (III)آهن   
 هیدروکسید

)()( 3 sOHFe 
)()(3)( قهوه ایقرمز 

)(3)(

3

3

aqNasOHFe

qNaOHaqFe
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 آیا می دانید 

 شیمی تجزیه 

(Analytical Chemistry) 

 یی  اجیاای کیفیی و کمی بررسی و جداسازی ،شناسایی روشهای مطالعه به که است شیمی دانش از ای شاخه

 مسائل ارآم علم و رایانه ،ها دستگاه کارگیری به و خود دانش از استفاده با ها دان تجایه شیمی .پردازد می ماده

 گیری اندازه و غذا ،دارو ،آب سالمت و كیفی كنترل نمونه برای .کنند می حل را علمی و صنعتی گوناگون

 .است رشته این قلمرو از هایی مثال خون نمونه یك اجزای

 

 فلكز هرچه .دهد می نشان شیمیایی واكنش انجام برای را فلز یك تمای  پذیری، واكنشناته طالیی: 

 .است بیشتر واكنش انجام برای آن تمای  باشد، پذیرتر واكنش

 

 2 کنید کاوش

 .كنید كاوش « است؟ پذیرتر واكنش فلز كدام» ایناه دربارۀ

 .مدرج استوانۀ ،مقطر آب ،سولفام (II) مس ،آهنی میخ :وسای  و مواد

 آن بكه سولفام (II) مس خوری چای قاشق نوف و بریزید آب آن قجم سوم یك تا بشری درون -1

 .آید دست به رنگ آبی محلول تا بزنید هم را آن و یفزاییدب

 .كنید صبر مدتی و بیندازید بشر درون آهنی میخ عدد دو -2

سكبز پدیكد  با گذشت زمان رنگ آبی محلول زای  می شود و رنكگ  .بنویسید را خود های مشاهده -3

ا رنگ سفید و آبكی تیكره نیكز می آید. البته گاهی بسته به شرایط آزمایشگاه  و درصد خلوص نمونه ه

 مشاهده شده است.
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 نمكادی معادلكۀ ،باشكند سولفام (II) آهن محلول و مس فلز ،شده انجام واكنش های فراورده اگر -4

 .بنویسید را واكنش

CuFeSOCuSOFe  44
 

  گیرید؟ می ای نتیجه چه آزمایش این از -5

 جا آهن از مس واكنش پذیری بیشتری دارد.فعالیت شیمیایی فلزام باهم متفاوم است  و در این

 شكواهد خكود دلیك  درستی برای چیست؟ شما دلی  است؟ پذیرتر واكنش فلز كدام شما نظر به -6 

 .كنید ارائه تجربی

فعالیت شیمیایی فلز آهن از مس بیشتر است بنابراین توانسته است مس را از تركیب خارج كرده و در  

ی با آنیون سولفام پیروز شود. تغییر رنگ در این آزمایش گواهی بر این رقابت برای تشای  تركیب یون

كاهش هم فعالیت آهن بیشتر از مس مشكاهده  -در سایر واكنشها نظیر واكنشهای اكسایش مدعاست.

 شده است.

 

 دانید می آیا

 فلكز از اسكتفاده ككه قالی در است شده شناسایی پیشسال  200 قدود در پتاسیم و سدیم فلزهای

 .گردد برمی پیش سال هزار چند به طال و مس فلزهای و پیش 1500 قدود به روی

 دانید می آیا

 معدنی شیمی

 (Inorganic Chemistry) 

 معكدنی، مكواد فلزهكا، شكام  معدنی های تركیب رفتار و ها ویژگی كه است شیمی دانش از ای شاخه

 و تحلیك  بكه شكیمی، دانكش از بخكش ایكن دیگر عبارم به .كند می بررسی را فلزی آلی های تركیب

 .پردازد می كربن های تركیب جز به آنها های تركیب و عنورها های واكنش و خواص تفسیر
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 تستهای تالیفی 

)فرو و فریك( كدام مورد است و تغییر رنگ هر یك از ككاتیون  3Feو  2Feشناساگر كاتیون  -123

 ( به چه صورم است؟ )تألیفی(Agentشناساگر ) ها با این

 رسوب قرمز قهوه ای  3Fe -رسوب سبز لجنی OH- 2Fe( یون هیدروكسید 1

 رسوب سبز لجنی  3Fe -رسوب سفید Cl- 2Fe( یون كلرید 2

 رسوب بی رنگ  3Fe -رسوب سبز روشن OH- 2Fe( یون هیدروكسید 3

 بز لجنیرسوب س 3Fe -رسوب قرمز قهوه ای Cl- 2Fe( یون كلرید 4

 ؟ )تألیفی(نیستكدام مورد زیر در رابطه با دانش شیمی تجزیه درست  -124

 ( روشهای شناسایی، جداسازی و بررسی كمی و كیفی اجزاء ماده را مورد توجه قرار می دهد.1

( در این دانش از تانیك های علم آمار و ابزارهایی چون رایانه و دستگاههای طیف سنجی بهره مكی 2

 برند.

 برای كنترل كیفیت در قوزه های آب، غذا، دارو و... از روشهای این علم بهره می بریم. ( 3

 ( برای ساختن تركیبام آلی كربن دار از روشهای این علم استفاده می كنیم.4

كلرید با سدیم هیدروكسید بكه درسكتی آورده  IIدر كدام گزینه معادله ی نمادی واكنش آهن  -125

 شده است؟ )تألیفی(

)()()()()()

)()()()()()

)()()()()()

)()()()()()

sNaClsOHFeaqNaOHaqFeCl

sNaClsOHFeaqNaOHaqFeCl

aqNaClsOHFeaqNaOHaqFeCl

aqNaClsOHFeaqNaOHaqFeCl

324

333

332

221

22

33

33

22
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كلرید با سدیم هیدروكسید بكه درسكتی آورده  IIIدر كدام گزینه معادله ی نمادی واكنش آهن  -126

 شده است؟ )تألیفی(

)()()()()()

)()()()()()

)()()()()()

)()()()()()

sNaClaqOHFeaqNaOHaqFeCl

sNaClaqOHFeaqNaOHaqFeCl

aqNaClsOHFeaqNaOHaqFeCl

aqNaClsOHFeaqNaOHaqFeCl

324

333

332

221

22

33

33

22









 

جنس زنگ آهن از كاتیون ......... و بكا افكزودن سكدیم هیدروكسكید رنكگ آن ......... مكی شكود.  -127

 )تألیفی(

1 )2Fe-          2قرمز قهوه ای )3Fe-  سبز لجنی 

3 )3Fe-               4قرمز قهوه ای )2Fe- سبز لجنی 

 چرا واكنش پذیری فلزام قلیایی از فلزام واسطه بیشتر است؟ )تألیفی( -128

 برای انجام واكنش های شیمیایی دارند. ( چو تمای  بیشتری1

 ( چون راقتتر الاترون های الیه ی ظرفیت خود را از دست می دهند.2

 ( چون با از دست دادن الاترون به آرایش گاز نجیب قب  از خود رسیده و پایدار می شوند. 3

 ( هر سه مورد صحیح است.4

 یی به درستی مرتب شده اند؟ )تألیفی(در كدام گزینه فلزام بر اساس قدمت كشف و شناسا -129

1 )ZnKNaCuAu  ,,             2 )ZnAuCuKNa  ,, 

3 )AuCuZnKNa ,,          4 )KNaZnCuAu ,,  

 كدام مورد در رابطه با شیمی معدنی صحیح نمی باشد؟ )تألیفی( -130

عدنی را می توانیم در این شاخه ی مهم از علم شیمی بررسكی ( بررسی ویژگی ها و رفتار تركیبام م1

 كنیم. 

 ( بررسی تحلی  و تفسیر خواص و واكنش های عنورها و تركیبام شیمیایی بجز كربن می پردازد.2

 ( بررسی و تركیبام فلزی و آلی فلزی و مواد معدنی را دنبال می كند. 3
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 بررسی می شود. ( روشهای شناسایی و جداسازی مواد در این دانش4

سولفام چكه تعكداد از عبارتهكای زیكر درسكت اسكت؟  IIدر رابطه با آزمایش میخ آهنی و مس  -131

 )تألیفی(

A   :واكنش انجام شده بوورم زیر است )CuFeSOFeCuSO  44 

B .این آزمایش نشان می دهد كه فلز آهن از مس فعالتر است ) 

C و تمای  آن برای شركت در واكنش های شیمیایی است.( علت فعالتر بودن هر فلز توانایی 

D هر قدر یك فلز بتواند بهتر جانشین یك فلز دیگر در تركیبام شكیمیایی شكود یعنكی فعالیكت آن )

 بیشتر است.

 ( چهار عبارم4( سه عبارم      3( یك عبارم       2( دو عبارم       1

 بیندیشیم هم با

 پرسكش بكه ،آن بكه توجكه با .است شده مقایسه هم با فلزها از وهگر سه پذیری واكنش زیر جدول در

 .دهید پاسخ شده مطرح های

 

 

 دارند؟ بیشتری تمای  كاتیون به شدن تبدی  برای فلزها كدام یاسان شرایط در (الف

 دهد؟ می واكنش تر سریع ،مرطوب هوای در فلز كدام یاسان شرایط در (ب

1- Zn  2- Na  3- Ag 

 چرا؟ است؟ دشوارتر فلزها كدام داری نگه شرایط تأمین (پ

 واكنش كدام كنید مشخص آن اساس بر سپس نموده گو و گفت نخست زیر جملۀ درستی دربارۀ (م

 چرا؟ .شود می انجام
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 از ها فراورده پذیری واكنش شود، می انجام طبیعی طور به كه شیمیایی واكنش هر در كلی طور به»

 «.است كمتر ها دهنده واكنش

)()()()(

)()()()(

sCuOsFesCusFeO

sFesONasNasFeO









2

21 2 

 .كنید مقایسه فراورده مواد با را دهنده واكنش مواد پذیری واكنش زیر، های واكنش از یك هر در (ث

)()()()( sFegCOsCsFeO  

21 

واكنش نمی دهد  )()( sCsONa22 

 

 شیمپاسخ با هم بیاندی

 الف( پتاسیم و سدیم 

 Naب( سدیم 

 پ( پتاسیم و سدیم چون فعالیت شیمیایی آنها زیاد است. 

م( واكنش در صورتی انجام می شود كه واكنش پذیری واكنش دهنده ها از فراورده ها بیشتر باشكد یعنكی 

 پذیری كمتر می رسند.مواد با انجام واكنش های شیمیایی به قالت پایدارتر با واكنش 

اولی انجام پذیر است زیرا فلز سدیم فعالتر از فلز آهن است و تمای  به تشای  تركیب در آن بیشتر است )با 

 توجه به جدول متن سؤال(. دومی انجام ناپذیر است زیرا مس فعالیت كمتری در مقایسه با آهن دارد 

بیشتر بوده و بكه سكمت فكراورده هكا بكا واككنش واكنش پذیری واكنش دهنده ها  1ث( در واكنش شماره 

پذیری كمتر پیش می رود پس كربن واكنش پذیری بیشتری از آهن دارد در نتیجكه واككنش انجكام شكده 

چون واكنش پذیری كربن كمتر از سدیم است و تمایلی بكه انجكام تركیكب نكدارد و  2است. اما در واكنش 

 واكنش انجام نمی شود 

 ری كرد كه واكنش پذیری به صورم زیر است: پس می توان نتیجه گی

NaCFe 
 

 .است شیمیایی واكنش انجام به آن اتم تمای  معنای به عنور هر پذیری واكنش

 بكرای آن تمایك  یاسان شرایط در ،باشد بیشتر عنوری های اتم پذیری  واكنش هرچه ناته طالیی:

 .است بیشتر تركیب به شدن تبدی 



 استاد زارع 747کتاب شیمی 

78 
 

  

 از پایكدارتر هكایش تركیب و دارد تركیب ایجاد به بیشتری می  ،باشد تر فعال فلز هرچهطالیی:  ناته

 .است تر دشوار فلز آن استخراج ،باشد بیشتر فلزی پذیری واكنش هرچه سخن دیگر به .است خودش

 تستهای تالیفی

 )تألیفی(ترتیب فعالیت شیمیایی فلزام در كدام گزینه به درستی آورده شده است؟  -132

1 )AuAgCuKNaZnFe ,,,,          2 )AuAgCuZnFeKNa ,,,,  

3 )KNaAuAgCuZnFe ,,,,         4 )ZnFeAuAgCuKNa ,,,,  

 سرعت اكسایش در كدام فلزام جدول تناوبی بیشتر است؟ )تألیفی( -133

 نافلزام( 4( فلزام واسطه       3( قلیایی خاكی          2( قلیایی        1

به طور كلی در هر واكنش شیمیایی كه به طور طبیعی انجام می شود، واكنش پذیری فرآورده  -134

 ها نسبت به واكنش دهنده ها ............ است. )تألیفی(

 ( یاسان4( متفاوم        3( كمتر        2( بیشتر         1

ی می تواند فلز یا نكافلز ............ را از قالكت تركیكب فلز و یا نافلز ........... در واكنش های شیمیای -135

 خارج و به فرم عنوری تبدی  كند. )تألیفی(

 فعالتر  -( غیر فعال تر2كم فعالتر          -( فعالتر1

 بی اثر -( غیر فعالتر4بی اثر          -( فعالتر3

 ؟ )تألیفی(نمی شودكدام واكنش به ترتیبی كه گفته شده انجام  -136

1 ))()()()( sFesONasNasFeO  

22  

2 ))()()()( sFesCuOsCusFeO  

3 ))()()()( sFegCOsCsFeO  

2 

4 ))()()()( sNagCOsCsONa  

22 
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 در .شكوند مكی یافكت معدن سنگ شا  به طبیعت در اغلب كه هستند زمینی هدایای جمله از فلزها

 صنعتی های مجتمع جمله از خراسان منیزیم و اراک آلومینیم ،سرچشمه مس ،مباركه فوالد ما كشور

 .اند شده بنا فلزها استخراج برای كه هستند

 :  32OFeاز را Fe فلز روشهای  استحصال و جداسازی

  سدیم فلز با  32OFeواكنش -1

  كربن عنوربا  32OFeواكنش -2

 ماننكد مبارككه فوالد در ،دارد بیشتری اقتوادی صرفه و است تر آسان كربن به سیدستر كه آنجا از 

 منجر كه واكنشی معادلۀ .شود می استفاده كربن از آهن استخراج برای ،جهان فوالد های شركت همۀ

 :است زیر صورم به ،شود می آهن تولید به

)()()()( gCOsFesCsOFe 232 3432   

 .شدید آشنا دهنده واكنش مشخوی مقدار از راوردهف مقدار محاسبۀ روش با دهم شیمی در

 مقكدار چه تولید  32OFeمعینی مقدار مورف ازای به كه كرد قساب توان می روابط همان اساس بر

 .رود می انتظار آهن فلز

 

 دانید می آیا

   تولیكد گونكاگون هكای شكا  بكه آهن تن میلیون 8 قدود در ساالنه اصفهان، مباركه فوالد شركت در

 .شود می انجام بلند کورۀ در آهن استخراج صنعتی فرایند .شود می
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 قكال، ایكن بكا .دارد سكال 3000 از بكیش عمكری آهن، فلز از استفاده در انسان مهارمناته طالیی: 

 .كردند پیدا گسترش ووب های كوره كه زمانی گردد، می باز 14 قرن به آن كاربرد گسترش

 

 نیددا می آیا

 كشكور در آهكن سنگ كنسانترۀ تولیدكننده ترین بزرگ قاضر قال در كه چادرملو آهن سنگ معدن

 180 در و ایكران مرككزی ككویر قلكب در تكن میلیكون 320 مقكدار بكه اسكتخراج قاب  وخیرۀ با است

 .است شده واقع یزد شهرستان شرقی شمال كیلومتری

 تستهای تالیفی

االنه .......... تن در طی فرآیندهای صكنعتی در ......... استحوكال مكی در فوالد مباركه اصفهان س -137

 شود. )تألیفی(

 كوره بلند  -میلیون 8( 2كوره بلند          -میلیون 6( 1

 قوس الاتریای -میلیون 6( 4قوس الاتریای       -میلیون 8( 3

...... سال دارد ولی گسترش ككاربرد آن مهارم انسان در استفاده از فلز ........... عمری بیش از ..... -138

 به قرن ........... برمی گردد كه كوره های ووب گسترش یافتند. )تألیفی(

1 )Cu200014     2 )Fe200014     3 )Cu 300014    4 )Fe 300014 

لیدكننده ی ........... سنگ آهن در كشور است كه وخیره معدن سنگ آهن چادرملو بزرگترین تو -139

 كیلومتری شهر یزد قرار دارد. )تألیفی( 180ی آن ............ میلیون تن می باشد و در 

 320 -( شمش4        180 -( كنسانتره3       320 -( كنسانتره2        180 -( شمش1
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 تألیفی(چه تعداد از عبارم های زیر صحیح است؟ ) -140

A.هر چه تمای  به انجام واكنش شیمیایی بیشتر باشد عنور فعالتر است ) 

B.هر چه واكنش پذیری یك عنور بیشتر باشد تمای  آن برای ایجاد تركیب بیشتر است ) 

C.هر چه عنوری فعالتر باشد به این معنا است كه تركیب های آن از خودش پایدارتر می باشد ) 

Dپذیرتر باشد استخراج آن بخووص اگر فلز باشد دشوارتر است. ( هر چه عنوری واكنش 

 ( یك عبارم4( دو عبارم       3( سه عبارم       2( چهار عبارم      1

 مجتمع معروف استخراج فلز ایران در كدام گزینه بدرستی معرفی شده اند؟ )تألیفی( 4 -141

 منیزیم سرچشمه  -فوالد مباركه اصفهان -آلومینیوم خراسان -( مس اراک1

 مس سرچشمه  -فوالد مباركه اصفهان -آلومینیوم خراسان -( منیزیم اراک2

 آلومینیوم سرچشمه  -فوالد مباركه خراسان -مس اراک -( منیزیم اصفهان3

 مس سرچشمه -فوالد مباركه اصفهان -آلومینیوم اراک -( منیزیم خراسان4

 كدام است؟ )تألیفی( 32OFeاز  Feدو عنور قاب  استفاده در جدا كردن فلز  -142

1 )CCr       2 )CuCr        3 )NaC         4 )NaCr  

شود در كدام گزینه بكه معادله ی واكنشی كه منجر به تولید آهن در فوالد مباركه اصفهان می  -143

 درستی آمده است؟ )تألیفی(

1 )222 COFeCFeO              2 )FeONaNaFeO  22 

3 ))()()()( gCOsFesCsOFe 232 3432   

4 )FeONaNaOFe 236 232  
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 یادآوری از شیمی دهم:

 تعریف مول:

23100226یك مول از هر وره به تعداد  / ،اتم، مولاول یا یون( می گوییم و به جكرم یكك  از آن وره(

23100226مول وره  / تعداد وره(، جرم مولی آن وره می گوییم 

 مسائل تبدیالت مولی:

11623داشته باشیم این مقدار چند مول است؟  NaOHگرم از  20گرم به مول: اگر  - :,:,: HONa 

NaOHmol
NaOHgr

NaOHmol
NaOHgr 50

40
1

20 / 

lit75: در شرایط استاندارد چنانچه STPحجم به مول در شرایط  - lit34از گاز اکسیژن را با  / از گاز  /

 هیدروژن وارد یک ظرف کرده ایم کال چند مول گاز داریم؟ 

litlitlit 103475   کل حجم  //

)(/
/

gasmol
lit

mol
lit 440

422
1

10  

شرایط غیراستاندارد: در واکنش تجزیه حرارتی پتاسیم کلرات چنانچه چگالی گاز حجم به مول در  -

» اکسیژ
lit

gr
 مصرف شده است؟  3KClOلیتر از آن داشته باشیم، چند گرم  80بوده باشد و  /960

 

33

3
2

3
2

22

2

23

196
1

5122
614

61
3

2
423

42
32
1

8762

876809601

3221653539

KClOgr
mol

gr
KClOmol

KClOmol
Omol

KClOmol
Omol

Omol
gr

mol
Ogr

Ogrlit
lit

gr
vm

OKClKClOOClK











/
/)

//)

//)

//.)

:,/:,:
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 شده حل نمونه

 تن یك واكنش از ،كنید قساب ای دوره جدول به مراجعه با و شپی صفحه واكنش معادلۀ به توجه با

32OFe شود تولید آهن تن چند رود می انتظار ،كربن از كافی مقدار با. 

 :پاسخ

tonFe
kg

ton

g

kg

molFe

gFe

OmolFe

molFe

OgFe

OmolFe

kg

g

ton

kg
OtonFeFeton

70
1000

1
1000

1
1
56

2
4

160
1

1
1000

1
1000

1
3232

32
32

/

?





 

 بیازمایید را خود

 گرم چند رود می نتظارا ،كربن كافی مقدار با اكسید (II) آهن گرم 40 واكنش از ،باال واكنش مطابق

 آید؟ دست به آهن

gFe
molFe

gFe

OmolFe

molFe

OgFe

OmolFe
OgFe 28

1
56

1
4

160
1

40
3232

32
32  

 تستهای تالیفی

بكا  32OFeكیلكوگرم ككانی هماتیكت  2000در مجتمع فوالد مباركه ی اصفهان چنانچه مقدار  -144

 مقدار كافی كربن واكنش دهد، چند تن آهن خالص تولید می شود؟ )تألیفی(

1 )8/2          2 )7/0       3 )4/1       4 )1/2 

 عدد آووگادرو است( Nعدد از اتم هر عنصر را اصطالحاً چه می نامند؟ ) Nجرم  -145

 ( عددجرمی4  ( عدد اتمی3  ( جرم اتمی2  ( اتم گرم1

 

211005/15گرم از یک عنصر  4/1اگر در  -146  اتم وجود داشته باشد جرم اتمی آن کدام است؟ 

1 )42   2 )56  3 )70  4 )84 

اتم گرم نئون، به ترتیب از راست به چپ چند اتم و چند گرم از آن وجود دارد؟  01/0در  -147

(NE=20) 

1 )201001/3   211002/6( 2    02/0و   01/0و  
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3 )211001/6   201001/3( 4    0/2و   1/0و 

 

 گرم آهن با تعداد مول های موجود در چندگرم مس برابر است؟ 14/0تعداد مول های موجود در  -148

)64,56(  CuFe 
1 )14/0  2 )16/0  3 )18/0                                          4 )32/0 

 تقریبی چند لیتر گاز اکسیژن الزم است؟گرم گلوکز، به طور  5/44برای اکسایش )سوختن(  -149

OHCOOOHC 2226126  
 لیتر در نظر بگیرید( 4/22گرم و حجم مولی اکسیژن را برابر  180)جرم مولی گلوکز را برابر 

1 )32/22 2 )24/23 3 )43/32 4 )23/33 

 

 لرید تشکیل می شود؟گرم نقره نیترات با مقدار کافی سدیم کلرید، چند مول نقره ک 1/5از واکنش  -150

)108,16,14(  AgON 
1 )02/0  2 )03/0  3 )2/0  4 )3/0  

 

      ( فلوئورید تشکیل IIگرم هیدروژن فلوئورید با مقدار کافی قلع، چند گرم قلع ) 4از واکنش  -151

 می شود؟

)118,19,1(  SnFH 
1)7 /13  2 )6 /15  3) 162  4) 4/17 

 

لیتر گاز اکسیژن چند گرم پتاسیم کلرات )مخلوط با منگنز دی اکسید( الزم است؟  20برای تهیه ی  -152

196/0چگالی گاز اکسیژن در شرایط آزمایش برابر با  gL  .39,5/35,16(است(  KClO 

1 )48  2 )49  3 )52  4 )58 

 93تجربی است؟ نادرستکدام گزینه -153

310256، شامل STPه آل در شرایط لیتر از هر گاز اید 14/0( 1 /  .مول از آن گاز است 

 ( در هر واکنش تجزیه، یک ماده مرکب به عنصرهای تشکیل دهنده خود مبدل می شود.2

20103390مول هیدروژن سیانید، از  005/0( 3 / .اتم تشکیل شده است 

 رکب شرکت دارند.( در هر واکنش شیمیایی، همواره دو ماده م4
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 91شمار مول ها در کدام نمونه ماده بیش تر است؟ریاضی  -154

)./,,,,( 15352316121  molgClNaOCH 
 گرم سدیم کلرید  34/2( 2گرم فلز سدیم                                        38/1( 1

1842لیتر گاز کلر با چگالی  2( 3 Lg./              4 )56/0 از هیدروژن در شرایط لیتر گSTP 

 88است؟تجربی خارج از کشور  نادرستکدام عبارت، -155

231052751گرم استیک اسید، شامل  15( 1 / .عدد مولکول است 

 ( در دما و فشار ثابت، یک مول از گازهای مختلف، حجم برابر دارند.2

 قرار می گیرد.( استوکیومتری واکنش ها، بر حسب مول مورد بحث و بررسی 3

 گرم متان برابر است. 48گرم آب با شمار اتم ها در  90( شمار اتم ها در 4

 ها واکنش واقعی دنیای

 آهن گرم 40 بار هر او .است داده انجام ایمن شرایط در بار سه را زیر واكنش ،آزمایشگاه در دانشجویی

(III) است نموده شواكن وارد مناسب شرایط در كربن كافی مقدار با را اكسید. 

 :دهد می نشان را او های آزمایش نتایج زیر جدول

 

 

 

 هر اما .شود تولید( آهن فلز) فراورده گرم 28 رفت می انتظار ،محاسبه اساس بر كه است قالی در این

 عملكی مقدار سخن دیگر به .است كمتر انتظار مورد جرم از آورده دست به دانشجو این كه جرمی بار

 توضیح برای .است تر كوچك (آهن فلز گرم 28 )واكنش نظری مقدار از (آهن فلز مگر 6/19) واكنش

 وارد نیكز آن همكۀ شكاید .اسكت ناخكالص اكسید (III) آهن كه كرد بیان چنین توان می ،مسئله این

 آزمكایش .كند آوری جمع و جداسازی را شده تولید آهن همۀ است نتوانسته دانشجو یا نشده واكنش

 خلكوص میكزان بیكان برای روشی ها دان شیمی باید كه دهند می نشان و بسیارند ستد این از هایی
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 را كمّكی هكای محاسكبه بتواننكد تا كنند پیدا را واكنش هر بازدۀ و كارایی میزان ،دهنده واكنش مواد

 .دهند انجام درست و دقیق

 ریاضی با پیوند

 65 شكام  كیكك گكرم 100 هر كه تمعناس این به ،دهد تشای  آرد را كیك نوعی از درصد 65 اگر

 .بیابید را زیر های پرسش پاسخ ،مفهوم این به توجه با .است دیگر مواد از گرم 35 و آرد گرم

10خلكوص درصكد اگر .شود می یافت (32OFe)هماتیت كانۀ صورم به طبیعت در آهن (الف -1
 ایكن 

 چیست؟ آن معنی ،باشد درصد 70 با برابر كانه

 .بیابید مواد درصدخلوص برای ای رابطه (ب

 نام به مفهومی از واكنش یك در شده تولید فراوردۀ واقعی مقدار محاسبۀ برای ها دان شیمی (الف -2

11درصدی بازده
 بكرای ای رابطه (.دهد می نشان را واكنش یك كارایی كه كمیتی) ،كنند می استفاده 

 .بنویسید آن

 

 

 .كنید قساب را واكنش درصدی بازده ،زیر جدول های داده به توجه با (ب

 

 

 

 

 

                                                
10 Purity Percent 

11 Percent Yield 
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 پاسخ پیوند با ریاضی

1-  

 گرم آن را موادی دیگر تشای  می دهد  30گرم آن را هماتیت و  70گرم از این كانه  100الف( یعنی از هر 

100
ناخالص ماده
خالص ماده

خلوص درصد  ب( 

2-  

100
نظری بازده
عملی بازده

درصدی بازده  الف( 

%7262100
28

422
بازده .

/
         ب( 

 

 

 صنعت است كه بوورم زیر تعریف می شود:مهم در پارامتری  درصد خلوص %:

- 100
ناخالص
خالص

% خلوص درصد  

 كنیم كه از ناخالص همواره كمتر بوده و هم واقد آن است. همیشه مقدار خالص را محاسبه می -

 برای درک بهتر این مطلب مهم مسایل آنرا تیپ بندی می کنیم:

 .رصد خلوص داده شده و جرم ناخالص مورد سؤال است: هنگامی كه د1تیپ 

 

گاز هیدروژن مطابق واكنش زیر به چند گرم پودر آلومینیوم با درصد خلوص  gr40مثال: برای تهیه 

271نیاز داریم؟  %85 :,: AlH 

 

23 3262 HAlClHClAl  

مقدار خالص  Algr
Almol

gr

Hmol

Almol

Hgr

Hmol
Hgr 359

1
27

3
2

2
1

401
22

2
2) 

ناخالص مقدار  grx
x

gr
3422

359
100
85

100
ناخالصمقدار
خالص مقدار

(2% خلوص درصد / 
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داریم وجود كلمه  Yبا درصد خلوص  Xاز ماده  Nشود :گاهی اوقام در صورم سؤال وكر می 2تیپ 

ی داده شده ناخالص است و با ضرب كردن در صورم سؤال به آن معنی است كه مقدار اولیه «داریم»

 آن مقدار در درصد خلوص قاص  مقدار خالص خواهد بود. 

 داریم. جرم ماده خالص را قساب كنید. %40با درصد خلوص  2MnOاز  gr70ل: مثا

gr28خالص
70

خالص
100
40

100
ناخالص
خالص

% خلوص درصد  

 ؟روند نمی پیش رود می انتظار آنچه مطابق همیشه شیمیایی های واكنشچرا 

 .باشند ناخالص ها دهنده واكنش است ممان زیرا -1

  .نشود انجام كام  طور به شواكن است ممان -2

 .شود می انجام دیگری ناخواستۀ های واكنش آن با زمان هم نیز گاهی -3

 شیمیایی های واكنش درصدی بازده واقع در .است كمتر انتظار از فراورده واقعی مقدار توصیف این با 

 .است كمتر صد از

  :بازده

100 ی شود:صنعت است كه بوورم روبرو تعریف ممهم در پارامتری -
نظری مقدار
عملی مقدار

% بازده  

است كه قق  عملیهمواره مقداری كه در مسائ  تولیدشده یا بدست آمده یا آزاد شده، مقدار  -

 نداریم روی آن عملیام خاصی انجام دهیم و باید عیناً در فرمول قرار بگیرد.

این هستیم كه مولی از طریق محاسبام  یا مورد انتظار ی مقدار نظریهمواره ما موظف به محاسبه -

 همواره بزرگتر از مقدار عملی است. مقدار 

 شود:های فضایی برای تولید آب استفاده میمثال: در یك واكنش كلیدی كه در سفینه

OHCOLiCOLiOH 23222  
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 ←آید[ لیتر آب بدست می 2/11گرم از لیتیم هیدروكسید وارد واكنش شود ]مقدار  48چنانچه 

1167ده واكنش را قساب كنید.  ، بازمقدار عملی :,:,: HOLi 

422نظری مقدار
1

422
2
1

23

2
24
1

482100
نظری مقدار
عملی مقدار

(1% بازده

2

2 lit
OHmol

lit

LiOHmol

OHmol
LiOHmol

LiOHmol
LiOHgr

LiOHmol
LiOHgr

/
/

)

)





 

بدست آوریم.  OH2را داریم نظری را باید برای  OH2چون مقدار عملی 

50%100
422
211

:% بازده 
lit

lit

/

 پاسخ نهایی /

 

 کتاب: شده حلهای نمونۀ

 ورم و زمینكی سكیب ،نیشار مانند گیاهانی بقایای از استفاده ،بزس سوخت تهیۀ های راه از یای -1

 .دهد می رخ فرایند این در كه است هایی واكنش جمله از ،گلوكز تخمیر هوازی بی واكنش .است

)()()( gCOaqOHHCaqOHC 2526126 22  

 (اتكانول) سكبز سكوخت تن چند ،گیاهی پسماندهای در موجود گلوكز تن 5/1 تخمیر از كنید قساب

 .بگیرید نظر در درصد 60 را واكنش بازده .شود می تولید

 :پاسخ

 .است انتظار مورد فراورده تن چند شود محاسبه باید ،واكنش معادله به توجه با نخست

OHHtonC
kg

tonkg

OHHmolC

OHHgC

OHmolC

OHHmolC

OHgC

OHmolC

kg

g

ton

kg
OHtonCOHHtonC

52
52

52

6126

52

6126

6126
612652

770
1000

1
1000
1

1
46

1
2

180
1

1
1000

1
1000

51

/

/?





 

 اینك:

100
نظری مقدار
عملی مقدار

بازده درصدی 
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OHHtonCx
x

52620100
770

80 /
/

 

 گرم 10 جرم به فوالدی ای تیغه .دهد می واكنش اسید كهیدروكلری با زیر واكنش طبق آهن فلز -2

 تولیكد هیكدروژن گاز قجم .اندازیم می اسید هیدروكلریك محلول كافی مقدار در را % 95 خلوص با

 چرا؟ است؟ درست یك كدام .است شده محاسبه آموز دانش دو توسط شده

)()()()( gHaqFeClaqHClsFe 222  

  1روش 
2

22
2 1

422
1
1

56
1

10
molH

LH

molFe

molH

gFe

molFe
gFeLH

/
?  

  2روش 
2

22
2 1

422
1
1

56
1

59
molH

LH

molFe

molH

gFe

molFe
gFeLH

/
/?  

 را ها دهنده واكنش خالص مقدار باید استوكیومتری های محاسبه در زیرا ،است درست 2 روش :پاسخ

 .گرفت نظر در

 

 بیازمایید را خود

 .است ترمیت واكنش شود می استفاده آن از جوشااری صنعت در كه هایی واكنش از یای -1

)()()()( lFesOAlsOFesAl 22 3232  

 چرا؟ .آهن یا آلومینیم ،است تر فعال فلز كدام كنید مشخص (الف

 .است الزم درصد 80 خلوص با آلومینیم گرم چند ،آهن گرم 279 تولید برای كنید قساب (ب

 .شود می استفاده آهن راه خطوط دادن جوش برای ترمیت واكنش در شده تولید مذاب آهن فلز از
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 .دهند می اختواص ورم كشت به دام خوراک و روغن ،سبز تسوخ تهیه برای را زیادی مزارع امروزه

 

 

 

 

 ماده این از كیلوگرم 10 واكنش از .رود می كار به نقاشی در قرمز رنگ عنوان به اكسید (III) آهن -2

 را واكنش درصدی بازده .است آمده دست به آهن گرم 5200 ،زیر معادلۀ طبق مونوكسید كربن گاز با

 .آورید دست به

)()()()( gCOsFegCOsOFe 232 323  

 در روش ایكن در .است گیاهان از استفاده ،خاک الی البه از فلز كشیدن بیرون های روش از یای -3

 را گیكاه سكپس .كننكد جكذب را فلز آن توانند می كه كارند می را گیاهانی ،فلز دارای خاک یا معدن

 .كنند می جداسازی را فلز ،قاص  خاكستر از و سوزانند می ،كنند می برداشت

 :آن به توجه با .است شده ارائه روش این دربارۀ هایی داده ،زیر جدول در

 

 

 

 .ككرد برداشكت گیكاه تكن 20 بتوان هاتار هر در ،گیاهان كمك به طال پاالیش در صورتیاه در (الف

 .شود می كشیده بیرون زمین از طال گرم چند هاتار هر در كنید قساب

 درصد .دهد می خاكستر گرم 159 ،رود می كار به نیا  پاالیش یبرا كه گیاهی از كیلوگرم یك (ب

 .كنید قساب خاكستر این در را نیا 

 نیست؟ صرفه به مقرون نیا  و روی فلزهای استخراج برای روش این چرا (پ
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 پاسخ خود را بیازمایید

1- 

نجام شود پكس واككنش پكذیری آ( آلومینیم، چون توانسته در واكنش با آهن تولید آلومینیم اكسید كند و واكنش ا

 عنور آلومینیم از عنور آهن بیشتر است

gAlب(         
gAl

gAl

molAl

gAl

molFe

molAl

gFe

molFe
gFe 147168

80
100

1
27

2
2

56
1

279 . 

2-      gFe
molFe

gFe

OmolFe

molFe

OgFe

OmolFe

OkgFe

OgFe
OkgFe 7000

1
56

1
2

160
1

1
1000

10
232

32

32

32
32  

2874100%در نتیجه بازده درصدی واكنش               
7000
5200

بازده . 

3-  

gAuالف(          
kgPlant

gAu

tonPlant

kgPlant
tonPlant 2000

1
10

1
1000

20 
. 

923100%ب(          
159
38

خلوص درصد .
g

g 

پ( چون درصد این فلزام در كانه های سنگی آن به اندازه ای است كه استخراج از معادن آن صرفه اقتوادی بیش 

تری دارد. همچنین قجم گیاه مورفی نسبت به درصد و قیمت این فلزام مقرون به صرفه نیست و سطح زیادی از 

 زمین، زیر كشت می رود 

 

 تستهای تالیفی و کنکوری

لیتر گاز کلر از واکنش منگنز دی اکسید با هیدروکلریک اسید، چند گرم منگنز  2/14برای تهیه  -156

1251درصد الزم است؟ )چگالی گاز کلر در شرایط آزمایش برابر  75دی اکسید با خلوص  Lg./ 

),/,:.(است.(          15553516  molgMnClO 93ریاضی 

1 )27                      2 )5/28                   3 )25                   4 )8/30 

157-23100339 / اتم آهن، برابر چند مول آهن است و در واکنش با مقدار کافی سولفوریک اسید، چند

1080لیتر گاز هیدروژن آزاد می سازد؟ )چگالی گاز هیدروژن در شرایط آزمایش برابر  Lg./  .است

 93ریاضی  گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.(

1 )18/0- 5/4          2 )18/0- 9/3             3 )15/0- 25/3             4 )15/0- 75/3 
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درصد با نیتریک اسید کافی، چند مول  80گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص  1/2از واکنش  -158

 92تجربی بر ناخالصی اثر ندارد.(سدیم نیترات تشکیل می شود؟ )اسید 

).:,,,( 11121623  molgHCONa 
1 )2/0             2 )5/0               3 )02/0                4 )05/0 

درصد، در واکنش با مقدار کافی محلول هیدروکلریک اسید،  80شش گرم فلز منیزیم با خلوص  -159

1080گاز را در شرایط آزمایش چند لیتر گاز هیدروژن آزاد می کند؟ )چگالی این  Lg./  در نظر

 89بگیرید(ریاضی 

).,( 1241  molgMgH 
1 )5                 2 )48/4                 3 )4                   4 )36/3 

ند درصد، تجزیه شود، چ 60درصد، بر اثر گرما به میزان  80گرم کلسیم کربنات با خلوص  25اگر  -160

),,:.(آزاد می شود؟  STPلیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط  1164012  molgOCaC   

 89تجربی 

1 )688/2                 2 )455/3                   3 )226/4                   4 )344/5 

لیتر  72/6درصد تجزیه شود،  50درصد خالص اگر بر اثر گرما به میزان  80چند گرم پتاسیم کلرات -161

),/,:.(آزاد می کند؟  STPگاز اکسیژن در شرایط  11653539  molgOClK 88ریاضی 

1 )25/52                2 )12/56                  3 )25/61                 4 )14/65 

 

( سولفات، چند گرم مس II( سولفید، از واکنش سدیم سولفید با مس )IIگرم مس )6/9برای تهیه  -162

(II سولفات )64,32,16( درصد خالص الزم است؟ 80(  CuSO 

1) 16  2) 18  3) 20    4) 24 

 

گرم روی نیترات، از واکنش فلز روی با نیتریک اسید، چند گرم فلز روی با  8/37برای تهیه  -163

)65,16,14( درصد الزم است؟ 80خلوص   ZnON 

1) 12/14  2) 25/15  3) 25/16  4) 12/17 
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گرم  5گرم از یک نمونه سدیم کربنات با مقدار کافی کلسیم کلرید، مقدار  5/5اگر در واکنش  -164

کلسیم کربنات تشکیل شود، درصد خلوص سدیم کربنات کدام است؟ 

)40,23,16,12(  CaNaOC 
 

1)51/92  2 )90/90  3 )40/95  4 )36/96 

 

درصد خالص را باید  80سدیم هیدروژن کربنات  گرم سدیم کربنات، چندگرم 2/21برای تهیه ی  -165

)23,16,1( بر اثر گرما تجزیه کرد؟  NaOH 

1 )6/25  2 )4/28  3 )42  4 )34 

 

 درصد نیاز است؟ 5/97گرم روی کلرید به چندگرم فلز روی با خلوص  4/20برای تهیه ی  -166

)65,5/35( 11   gmolZngmolCl 
1 )75/9  2 )10  3 )5/19  4 )20 

 

 

میلی لیتر محلول  250درصد خالص، برای واکنش با  75چند گرم منگنز دی اکسیدکربن  -167
14 molL  55,16(هیدروکلریک اسید الزم است؟( 1 gmolMnO 

1 )75/21  2 )25  3 )15/27  4 )29 

 

کامل می دهد، چند درصد خالص واکنش  80میلی گرم منیزیم  15در مقدار  گاز کلری که با  -168

)24(مولکول کلر وجود دارد؟  1 gmolMg 

1 )211001/3   2 )201001/3   3 )171002/6   4 )191002/6  

 

 درصد خالص، چند مول گاز در شرایط عمل آزاد80گرم نیتروگلیسرین  75/56از تجزیه ی کامل  -169

 می شود؟

)(2)(2)(2)(2)(3353 61012)(4 ggggl ONOHCONOHC  

)16,14,12,1( 1 gmolONCH 
1 )14/5  2 )65/0  3 )45/1  4 )15/4 
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درصد خالص بر اثر گرما، چند لیتر گاز در شرایط  80گرم سدیم هیدروژن کربنات  5/10از تجزیه  -170

STP  23,16,12,1:(آزاد می شود؟( 1 gmolNaOCH 

1 )12/1  2 )24/2  3 )60/5  4 )2/11 

 

درصد با مقدار کافی هیدروکلریک اسید  80گرم منگنز دی اکسید با درجه خلوص  5/43اگر  -171

)55,5/35,16(واکنش دهد، چند گرم گاز کلر آزاد می شود؟   MnClO 

1 )1/7  2 )2/14  3 )3/21  4 )4/28 

تجزیه شود، باقی  درصد در ظرفی 80گرم کلسیم کربنات خالص، بر اثر گرما، به میزان  10اگر   -172

)40,16,12,16:(مانده ی جامد در ظرف چند گرم جرم دارد؟  1 gmolCaOCO 

1 )36/3  2 )68/4  3 )36/5  4 )48/6 

گرم  2/1اکسید ناخالص در واکنش کامل با هیدروژن درگرما  (III)گرم از یک نمونه آهن  5اگر  -173

دام است؟ )ناخالصی با گاز هیدروژن کاهش جرم پیدا کند، درصد خلوص این اکسید در این نمونه ک

 واکنش نمی دهد.(

):56,16( 1 gmolFeO 
1 )82%  2 )80%  3 )85%  4 )84%  

 

 فهوم بازده نظری کدام است؟م-174

 ( بیش ترین مقدار ممکن فرآورده1

 ( بازده درصدی فرآورده2

 ( بیش ترین مقدار مصرف شده واکنش دهنده محدود کننده3

 رآورده به مقدار واکنش دهنده محدود کنندهنسبت مقدار ف (4

 

در بیشتر واکنش های شیمیایی، بازده .......... فرآورده ای که تولید می شود، از بازده .......... کمتر  -175

 است.

  عملی اندکی -نظری (2    عملی خیلی -نظری (1

 نظری خیلی -عملی (4    نظری اندکی -عملی (3

گرم گاز هیدروژن آزاد  30/0رم گرد فلز روی با محلول هیدروکلریک اسید، گ 13اگر از واکنش  -176

)65,1( شود بازده درصدی این واکنش کدام است؟  ZnH 

1) 70%  2) 75%  3) 80%  4) 85% 
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، STPدرصد، در شرایط  90گرم فلز روی با هیدورکلریک اسید کافی، با بازدهی  26از واکنش  -177

)65.( ورده گازی به دست می آید؟چند لیتر فرآ 1 molgZn 

1) 058/6 2) 157/7  3) 064/8  4) 268/9 

گرم روی کلرید، به دست  312/2با هیدروکلریک اسید، مقدار روی  گرم فلز  3/1اگر در واکنش  -178

)65,5/35(ی درصدی این واکنش، کدام است؟ آید. بازده  ZnCl 

1 )80%  2 )85%  3) 90%  4 )95% 

لیتر گاز  064/1مقدار  STPگرم فلز روی با هیدروکلریک اسید در شرایط  25/3اگر در واکنش  -179 

)65(هیدروژن به وجود آید، بازده درصدی این واکنش کدام است؟  Zn 

1 )85%  2 )86%  3 )94 %  4 )95% 

لیتر گاز  2/4ر کافی هیدروکلریک اسید، مقدار گرم کلسیم کربنات با مقدا 20اگر در واکنش  -180.

ی این واکنش چند درصد است؟ به دست آید، بازده STPکربن دی اکسید در شرایط 

)40,16,12(  NCaOC 
1 )45/83  2 )43/85  3 )75/93  4 )37/95  

 

)()(2)(اگر بازدهی واکنش  -181 2234 gOHgONsNONH   50درصد باشد، از تجزیه  80برابر 

 آزاد می شود؟ STPدر شرایط  ON2درصد خالص، چند لیتر گاز 90رم آمونیوم نیترات گ

):16,14,1 1 gmolONH 
1 )96/8  2 )68/9  3 )08/10  4 )06/12 

گرم گاز  09/2گرم کلسیم کربنات خالص با محلول هیدروکلریک اسید،  5اگر از واکنش کامل  -182

د شده باشد، درصد بازدهی این واکنش، کدام است؟ کربن دی اکسید آزا

):40,16,12( 1 gmolCaOC 
1 )82  2 )85  3 )92  4 )95  

موالر پتاسیم هیدروکسید با محلول کوپریک نیترات کافی، با  4/0میلی لیتر محلول  50در واکنش  -183

 93د؟ تجربی درصد، به تقریب چند گرم کوپریک هیدروکسید می توان به دست آور 80بازدهی 

).:,,( 164161  molgCuOH 
1 )96/1                 2 )784/0                3 )985/0                 4 )56/1 
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110میلی لیتر محلول  50اگر  -184 Lmol./  120میلی لیترر محلرول  15نقره نیترات را با Lmol./  منیرزیم

3104هم واکنش دهند و  کلرید مخلوط کنیم تا با   مول نقره کلرید جامد به دست آید، واکنش دهنرده

 92اضافی و درصد بازدهی واکنش کدام اند؟تجربی 

 95 -( منیزیم کلرید4       90 -( نقره نیترات3         80 -( منیزیم کلرید2       80 -( نقره نیترات1

میلی گرم  3/955موالر باریم کلرید با سولفوریک اسید،  5/0محلول  میلی لیتر 10اگر در واکنش  -185

 91ترکیب نامحلول در آب تشکیل شود، بازده درصدی این واکنش کدام است؟ ریاضی 

).:,,,/( 11632137535  molgOSBaCl 
1 )80                    2 )82                     3 )84                      4 )90 

میلی  896درصد انجام پذیرد و  80موالر نیتریک اسید با بازدهی  1/0زیر، با محلول اگر واکنش  -186

 89آزاد شود، در این واکنش، چند لیتر محلول اسید مصرف می شود؟تجربی  STPلیتر گاز در شرایط 

)()()()()()( lOHgNOaqNOCusCuaqHNO 2233 42338  
1 )1                2 )25/1               3 )2                  4 )5/2 

 دانید می آیا

 می استفاده هوا و خاک سطحی، های آب پاالیش برای گیاهان از آن در كه است فرایندی پاالیی گیاه

 ریشۀ  در موجود های باكتری همراه به باال جذب قدرم و پشت پر های برگ عمیق، های ریشه .شود

 بكدیهی .كننكد تجزیه یا لیظتغ ، جذب را آب در موجود های آالینده تا دهد می اجازه آنها به گیاهان

 فراینكد ایكن مراقك  ترین مهم و دشوارترین از یای آالینده هر پاالیش برای مناسب گیاه یافتن است

 بكرای مناسكب گیاهكان از هكایی نمونه ختمی گ  و آبی سنب  بهار، همیشه گ  سپیدار، درخت .است

 .است پاالیی گیاه

 

 

 بهار همیشه گ 
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 تستهای تالیفی

 ش های شیمیایی همیشه مطابق انتظار ما به پیش نمی روند چون ............... )تألیفی(واكن -187

 ندارند. 100در  100( مواد اولیه یا واكنش دهنده ها درصد خلوص 1

 ( واكنش ممان است به علت محدودیت هایی به طور كام  انجام نشود.2

 به طور كام  پیشرفت ناند.( بروز برخی واكنش های جانبی باعث می شود واكنش اصلی 3

 ( هر سه مورد4

 كاربرد كشت ورم كدام مورد است؟ )تألیفی( -188

 ( هر سه مورد4( خوراک دام    3( روغن خوراكی      2( سوخت پاک      1

 واكنش ترمیت كدام واكنش است و برای چه منظوری كاربرد دارد؟ )تألیفی( -189

1 )222 COFeCFeO - راه آهن  جوش خطوط 

2 )222 COFeCFeO -  گرم كردن كوره قوس الاتریای 

3 )3232 22 OAlFeAlOFe -  جوش ری  راه آهن 

4 )232 3432 COFeCOFe - گرم كردن كوره قوس الاتریای 

 كدام اكسید به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به كار می رود؟ )تألیفی( -190

1 )ONa2           2 )CuO          3 )NiO          4 )32OFe 

بهترین روش زیست محیطی برای بیرون كشیدن فلزام از البه الی خكاک ككدام مكورد اسكت؟  -191

 )تألیفی(

 اصلی ( استفاده از ماشین آالم قفر معدن و پاالیش فلز در كارخانه ی 1

 ( استفاده از گیاهان جاوب فلز و سپس سوزاندن آنها و استخراج فلز از خاكستر آنها 2

 ( استفاده از الك های صنعتی برای جدا كردن كانی فلز مورد نظر از خاک 3

 ( استفاده از انحالل خاک در قالل های مناسب و سپس رسوب گیری فلز با مواد مناسب4
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 ست كه در آن از گیاه برای پاالیش .......... استفاده می شود. )تألیفی(گیاه پاالیی فرآیندی ا -192

 ( هر سه مورد4( هوا        3( خاک        2( آب های سطحی       1

 چهار گیاه مناسب گیاه پاالیی در كدام گزینه بدرستی معرفی شده اند؟ )تألیفی( -193

 گ  ختمی  -كاكتوس -نیلوفر آبی -( درخت بلوط1

 گ  ختمی  -كاكتوس -نیلوفر آبی -رخت كاج( د2

 گ  ختمی -گ  همیشه بهار -سنب  آبی -( درخت كاج3

 گ  ختمی -گ  همیشه بهار -سنب  آبی -( درخت سپیدار4

 چه ویژگی هایی گیاه را قادر به قذف آالینده های موجود در آب می كند؟ )تألیفی( -194

 ( برگ های پرپشت 2       ( ریشه های عمیق و باكتریهای موجود در آن   1

 ( هر سه مورد4                           ( قدرم جذب باال                 3

 صنعت با پیوند

 دریا اعماق های گنج

 كشكتی شدن غرق دلی  به كه بیندازد ارزشمندی اشیای و جواهرام یاد به را شما عنوان این شاید   

 دل در ككه باشكد رنگكارنگی و زیبكا ،غلتكان مرواریدهای یادآور شاید یا اند شده دفن دریا بستر در ها

 ! است انگارانه ساده پاسخ این اما .كنند می رشد ها صدف

 .است گوناگون فلزی منابع از غنی منبعی ها اقیانوس بستر زیرا

 و شكیمیایی منابع به جهان روزافزون نیاز دلی  به .است كرده كشف را آن تازگی به انسان كه منابعی

 تكازه منكابع وجكوی جست در تا داشت آن بر را ها دان شیمی ،كره سنگ در منابع این میزان كاهش

 نهفتكه دریاهكا اعمكاق در عظیم گنجی داد می نشان كه برداشت پرده رازی از وجو جست این .باشند

 بكه دیگكر مناطق برخی در و واسطه فلز چندین سولفید محتوای مناطق برخی در گنج این .است
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 مكی یافت ...و مس نیا ، آهن، كبالت، منگنز، مانند فلزهایی از غنی هایی پوسته و ها كلوخه رمصو

 .( 11 شا ) شود

 

 

 

 فلزهای دیگر و منگنز از غنی های كلوخه (ب دریا بستر شناسایی برای وجو جست (الف  -11 شا 

 سولفیدی های ستون (پ واسطه

اینسكت ككه     در بستر اقیانوسها نسكبت بكه وخكایر زمینكی امتیاز مهم منابع فلزی موجودناته طالیی: 

لذا بهره برداری  ی دارندبیشتر غلظت ،زمینی وخایر به نسبت اقیانوس كف در موجود فلزی های گونه

 از آنها مقرون به صرفه تر است.

 دسكت در هكا اقیانوس بستر از را مواد این استخراج های طرح كشورها برخی از هایی شركت امروزه 

 صكنایع از یاكی بكه دریكا بسكتر شكیمیایی منابع از برداری بهره و اكتشاف شود می بینی پیش .دارند

 و بنیكان دانش های شركت گسترش با است امید .شود تبدی  کشورها روابط در تأثیرگذار و كلیدی

 .شود مند بهره خدادادی عظیم منابع این از نیز ما كشور ،فناوری و دانش تقویت

 

 

 انیدد می آیا

 زیسكت مقكررام ماننكد دریكا بسكتر از بكرداری بهكره به مربوط قوانین دریا، بستر المللی بین سازمان

 ایكن عملاكرد و نظكارم قوزه .كند می تنظیم و تهیه مالی قوانین و اجرایی های نامه تفاهم محیطی،

 كشكورهای ابك قكرارداد چنكدین تكاكنون سازمان این .كشورهاست ملی قضایی قوزه از خارج سازمان،
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 آنهكا بكه موجكود قكوانین طبكق را شده شناخته فلزی منابع از بخشی استخراج و است بسته گوناگون

 .است سپرده

 جامعه و زیست محیط بین فلز جریان

 .اسكت داشته ارزانی انسان به را آن مهربان خداوند كه است بهایی گران هدایای منبع و منشأ طبیعت

 از ،اسكت ككرده عطا وی به خداوند نیز را آن كه خود وجودی های اناییتو از گیری بهره با نیز انسان

 از فلكز اسكتخراج .كند می استفاده گوناگون های شا  به خود نیازهای كردن برآورده برای هدایا این

 زمكین دل از فلكز تكن میلیكون صكدها سكاالنه ككه دیدید .است ها روش این از یای آن معدن سنگ

  .شود می تهیه گوناگونی مواد و وسای  ابزار، فلزها، این از سپس .شود می استخراج

 طبق الگوی توسعه پایدار: جامعه و زیست محیط بین فلز صحیح جریان در

 اقتوكادی،ام مالقظك ایكن گكرفتن نظكر در بكافلز  معدن یك از برداری بهره های هزینه مجموع -1

 .باشد ممان مقدار كمترینباید ، محیطی زیست و اجتماعی

 قفكظ مسیر در كه ای جامعه به كمتری آسیب در این مسیر باید عملارد ما به گونه ای باشد كه -2

 .دهد كاهش را فعالیتهای صنعتی محیطی زیست ردپای و كند وارد است، زیست محیط

 .بخورند دیگران تا بااریم ما خوردیم، ما و كاشتند دیگرانجان كالم ایناه  -3

 .شد خواهیم موفق آیندگان برای آنها داری نگه و زمینی هدایای این از درست استفادۀ در روند این با

 

 قال عین درثانیا باشد، شاوفا آن اقتواد اوال كه است پایدار توسعه مسیر در ای جامعهناته طالیی : 

 .باشند معروف نامی خوش به و آراسته اخالق به مردم ثالثا بزند كمتری آسیب زیست محیط به
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 ندیشیمبی هم با

12استخراج فرایند زیر شا  در
 .است شده داده نشان طبیعت به آن برگشت و طبیعت از فلز 

 

 

 

 

 

 

 .بیابید را زیر های پرسش پاسخ ،آن به توجه با

 یاسكان معكدن سنگ شا  به طبیعت به فلز برگشت آهنگ با فلز استخراج و مورف آهنگ آیا (الف

 .دهید توضیح است؟

 چرا؟ تجدیدناپذیر؟ یا پذیرندتجدید منابع فلزها (ب

 .اند نادرست ها كدام و درست ها عبارم كدام كنید مشخص و گو و گفت بعد صفحۀ شا  دربارۀ (پ

 چرا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Extraction 
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 :آهن فلز جمله از و فلزها بازیافت 

 .دهد می كاهش را اكسید دی كربن ردپای -

  .شود می جهانی گرمایش سرعت كاهش سبب -

 .برد می بین از را بیشتری یزیست های گونه -

 .كند می كمك كشور پایدار توسعه به -

 پاسخ با هم بیاندیشیم

 سرعت استخراج از سنگ معدن بسیار بیش تر از سرعت بازگشت به طبیعت است  -الف( خیر

 ب( تجدیدناپذیر: چون سرعت بازگشت آن ها به طبیعت بسیار كم است

 عبارتند از:  پ( جواب ها به ترتیب از باال به پایین

چون انرژی مورف شده در مراق  استخراج و تولید و قم  و نق  و... هنگام بازیافت فلز قكذف شكده و  -درست -

 رد پای كربن دی اكسید كاهش می یابد.

  چون با كاهش مورف انرژی در بازیافت، گاز كربن دی اكسید تولید شكده كمتكری وارد محكیط زیسكت  -درست -

 .می شود

با كاهش استخراج و كاهش ورود مواد زائد و پسماند شیمیایی، محیط زیست كمتر آسیب می بینكد در  -نادرست -

 نتیجه گونه های زیستی قفظ می شوند 

 سبب كاهش هزینه های اقتوادی، اجتماعی و زیست محیطی می شود  -درست -

 

 تستهای تالیفی

 ی(بستر  اقیانوس منبع غنی از كدام مورد است؟ )تألیف -195

 ( نفت4( گاز      3( فلزام     2( مروارید        1

 منابع فلزی در اعماق دریاها و اقیانوس ها به چه صورم قرار دارد؟ )تألیفی( -196

 ( سولفید فلزام واسطه به صورم ستون های سولفیدی 1

 ( كلوخه های فلزی 2

 ( پوسته های غنی از فلز 3
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 ( هر سه مورد4

 منابع فلزی از كف اقیانوس نسبت به منابع زمینی اولویت دارد؟ )تألیفی(چرا بهره برداری  -197

 ( معادن بزرگتر4( غلظت بیشتر     3( دسترسی بهتر        2( درصد خلوص باالتر        1

 كدام تعریف صحیح توسعه ی پایدار است؟ )تألیفی( -198

 به صرفه باشد. ( توسعه ای كه دارای آهنگ سریع رشد باشد و از نظر اقتوادی1

 اجتماعی و زیستی را مورد توجه قرار دهد. -( توسعه ای كه همه ی هزینه های اقتوادی2

 ( توسعه ای كه در گذر زمان بطور مداوم ادامه داشته باشد و از نظر زیست محیطی معقول باشد.3

 ایت كند.( توسعه ای كه همه ی هزینه ها و مالقظام اقتوادی و زیستی را در طول سال ها رع4

 سه پارامتر مهم جامعه ای كه در مسیر توسعه ی پایدار است كدام است؟ )تألیفی( -199

 محیط زیست سالم  -جامعه خوش نام -( اقتواد شاوفا1

 اقتواد قوی  -محیط زیست سالم -( جامعه ی دانش آموخته2

 محیط زیست غنی از مواد اولیه  -جامعه ی متخوص -( اقتواد قوی3

 جامعه ی متخوص -محیط زیست غنی از مواد اولیه -شاوفا( اقتواد 4

 

 پسماند سرانه سالیانه فوالد قدوداً چند كیلوگرم است؟ )تألیفی( -200

1 )100            2 )60            3 )40           4 )1000 

ند عدد ساعت روشن نگه داریم به بازگردانی چ 150واتی را بخواهیم به مدم  60اگر یك المپ  -201

 قوطی فوالدی نیاز داریم؟ )تألیفی(

1 )42            2 )46        3 )15          4 )125 

در استخراج ............ كیلوگرم آهن از سنگ معدن، ........... كیلوگرم سنگ معدن بكا آهكن و ........  -202

 كیلوگرم منابع معدنی مورف می شود. )تألیفی(
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1 )2000-1000-2000      2 )1000-2000-1000 

3 )4000-1000-1000      4 )2000-4000-2000 

 بازیافت فلزها و آهن باعث ............. )تألیفی( -203

 را كاهش می دهد. 2CO( ردپای 1

 ( كاهش اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی را بدنبال دارد.2

 ه های زیستی كمك می كند.( با توسعه ی پایدار به قفظ و نگهداری گون3

 ( همه موارد صحیح است.4

 انگیز شگفت ای هدیه ،نفت

 تا شده شناخته مواد به آن رفتار كه شدند رو روبه ای ماده با ها دان شیمی میالدی 18 سدۀ اواخر در

 فسكیلی هكای سكوخت از یاكی ماده این .شد نامیده خام نفت بعدها كه ای ماده .نبود شبیه زمان آن

 شود می كشیده بیرون زمین دل از سبز به متمای  ای قهوه یا رنگ سیاه غلیظ مایع شا  به كه است

 .(12 شا )

 

 

 

 نفت خام مخلوطی از هیدروكربن هاست. -12شا  

 همانند 13خام نفت» :گوید می چنین ناشناخته مایع این دربارۀ زمان آن برجستۀ دانان شیمی از یای

 «.باشد ممان نا شاید و آمیز مخاطره بسیار آن به ودور كه است ترسناک و سیاه جنگلی

                                                
13 Crude Oil 
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 همانند .نداشت آن دربارۀ اطالعاتی هیچ كه بود كرده تشبیه تاریك جنگلی به را خام نفت او واقع در

     آن بكه ورود از و كننكد مكی زنكدگی جانكدارانی چه تاریك و ناشناخته جنگلی در داند نمی كه كسی

 .شود رو روبه بد اتفاقی یا سمی خطرناک، موجودی با است ممان لحظه هر زیرا ترسد، می

 دانستند نمی زمان آن در ها دان شیمی ناته طالیی: علت تعبیر نفت خام به جنگلی سیاه و ترسناک :

 آزمایش انجام هنگام و دارند خواصی چه مواد این دارد، وجود موادی چه رنگ سیاه مخلوط این در كه

 اتفاق با است ممان لحظه هر كه كردند می توور آنها .دهد رخ است ممان اتفاقاتی چه آن، بررسی و

 .شوند رو روبه خطرناكی و سمی مادۀ یا جدید

 ،آن سكازندۀ مكواد برخی شناسایی به موفق ،خام نفت بررسی با ها دان شیمی برخی كه نپایید دیری

 افكزایش سكبب كه بود غیرمنتظره و جذاب چنان ،رفتارها و ها ویژگی این .شدند آنها رفتار و ساختار

 كاربردهكای یكافتن بكا كه هایی پژوهش .شد جهان سراسر در خام نفت مورد در ها پژوهش چشمگیر

 و قمك  مشا  ق  .داد می نوید را خوشی خبرهای ،خام نفت در موجود مواد برای مناسب و جدید

 بیمكاری درمكان بكرای تازه یداروها ساخت و دیگر كشور به كشوری از یا دیگر شهر به شهری از نق 

 به بلاه نماند ناشناخته و ترسناک تنها نه ،سیاه مایع آن ترتیب بدین .بود آنها جملۀ از گوناگون های

 دلیك  بكه و شكد مكی كشكیده بیكرون زمكین دل از ككه كیمیكایی .شد تبدی  انگیز شگفت كیمیایی

 سكیاه طكالی را ارزشمند زمینی هدیۀ این امروزه .كرد جلب خود به را جهانیان همۀ نظر ،رفتارهایش

 .نامند می

 .کند می ایفا اساسی نقش دو کنونی دنیای در خام نفت امروزهنکته طالیی: 

 و مكواد از بسكیاری تهیۀ برای اولیه مادۀ ،دوم نقش در و بوده انرژی تأمین منبع ،آن نخست نقش 

 .(13 ا ش) شود می استفاده آنها از گوناگون صنایع در كه است كاالهایی
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 سیاه طالی مورف موارد  -13 شا 

 دانید می آیا

 21 چكاه ایكن .شد قفر آمریاا پنسیلوانیای ایالت در میالدی 1859 سال در جهان نفت چاه نخستین

 نفكت چكاه نخسكتین .شد می كشیده بیرون آن از نفت بشاه 40 تا 20 بین روزانه و داشت عمق متر

 بكا ارز هكم خكام نفت بشاه هر .شد قفر سلیمان مسجد شهر در رشیدیخو 1287 سال در نیز ایران

 .است لیتر 159

 است شیمیایی تركیب هزاران از مخلوطی ،خام نفت كه دهد می نشان تجربی های یافته و ها پژوهش

 و هیدروژن شام  كه هایی تركیب .دهند می تشای  گوناگون های هیدروكربن را آن عمدۀ بخش كه

 و هكا ویژگكی بكه بكردن پكی برای ،است كربن خام نفت سازندۀ اصلی عنور كه آنجا زا .هستند كربن

 .شد آشنا كربن اتم های ویژگی و رفتارها با باید نخست ، خام نفت سازندۀ مواد خواص

 دانید می آیا

 غیكر جهكان در ككه قالی در .هستند زنده جهان و زیستی های مولاول اصلی سازندۀ كربن های اتم

 .است مواد سازنده اصلی عنور یسیمسیل زنده،

 



 استاد زارع 747کتاب شیمی 

108 
 

 ها هیدروکربن بندی استخوان اساس ،کربن

 الاترون چهار خود ظرفیت الیۀ در آن اتم و داشته جای ای دوره جدول 6 شمارۀ خانۀ در كربن عنور

 .سازد می متمایز جدول عنورهای دیگر اتم از را آن كه دارد فردی به منحور رفتارهای اتم این .دارد

 دیگكر از شكده شكناخته هكای تركیب مجموع از ،كربن اتم از شده شناخته های تركیب كه ریطو به

  .است بیشتر ای دوره جدول عنورهای

 

 

 

 

 بیازمایید را خود

 .بنویسید را كربن اتم الاترونی آرایش (الف

 .كنید رسم را كربن اتم ای نقطه الاترون آرایش (ب

       گانكه سكه یكا دوگانكه ،یگانكه اشكتراكی پیونكد چنكد تایی هشت آرایش به رسیدن برای كربن اتم (پ

 دهد؟ تشای  تواند می

 

 پاسخ خود را بیازمایید

222الف( 
6 221 pssC : 

00ب( 
0

0
C 

یونكد پیوند كوواالنسی یگانه، یك پیوند دوگانه و دو پیوند یگانه، دو پیوند دوگانه، یك پیوند سه گانه و یك پ 4پ( 

 یگانه 
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 تستهای تالیفی

 چه تعداد از عبارام داده شده پیرامون نفت صحیح است. )تألیفی( -204

A كشف شده و مخلوطی از هیدروكربن ها است. 18( در اواخر سده 

B از جمله سوخت های فسیلی است كه به صورم مایع غلیظ سیاه یا قهوه ای مای  به سبز یافت می )

 شود.

Cی از دانشمندان آن عناصر جنگلی سیاه و ترسناک است.( به تعبیر یا 

D.در نفت خام موادی مناسب برای ساخت سوختها و همچنین داروها وجود دارد ) 

E.برای تولید الیاف و پارچه ها و شوینده ها و مواد آرایشی و بهداشتی و قتی رنگ ها كاربرد دارد ) 

F ًو نق  می شود. درصد نفت خام صرف سوخت برای قم  30( تقریبا 

 ( پنج عبارم4( چهار عبارم         3( دو عبارم            2( یك عبارم        1

 دو نقش كلیدی نفت خام در كدام گزینه به ترتیب آورده شده است؟ )تألیفی( -205

 تأمین انرژی برق   -( تأمین مواد اولیه1

 ماده اولیه برای صنایع گوناگون -( منبع تأمین انرژی2

 تأمین دارو -( تأمین مواد پلیمری3

 تأمین سوخت خودروها -( تأمین انرژی گرمایی4

 میزان مورف روزانه نفت خام در دنیا چقدر است؟ )تألیفی( -206

 میلیون بشاه  80( 2میلیون بشاه                  100( 1

 میلیون بشاه 60( 4میلیون بشاه             70( 3
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ام دنیا در زمینه های مختلف در ككدام گزینكه بكه درسكتی آمكده اسكت؟ ترتیب مورف نفت خ -207

 )تألیفی(

سوخت وسای  نقلیه  < %25تأمین گرما و انرژی الاتریای  < %10مواد اولیه  < %15( سایر كاربردها 1

50% 

تأمین گرما و انرژی الاتریای  < %30سوخت وسای  نقلیه  < %10مواد اولیه  < %10( سایر كاربردها 2

50% 

 %40سوخت وسای   < %40تأمین گرما  < %10مواد اولیه  < %10( سایر كاربردها 3

 %50تأمین گرما و انرژی الاتریای  < %40مواد اولیه  < %5تأمین گرما  < %5( سایر كاربردها 4

مكواد عنور ............. سازنده مولاول های زیستی و جهان زنده و عنوكر .............. سكازنده اصكلی  -208

 معدنی است. )تألیفی(

1 )FeMg        2 )CSi         3 )SiC         4 )FeSi 

 تركیب های شناخته شده ی كدام عنور از تمام عنورهای جدول تناوبی بیشتر است؟ )تألیفی( -209

1 )H           2 )C           3 )Fe           4 )Si 

 

 بكه رسكیدن بكا و بگكذارد اشتراک به دیگر های اتم با را هایش الاترون تواند می كربن اتم كه دیدید

 .(14 شا ) شود پایدار ،تایی هشت آرایش
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 هكای شیوه و( ب) اتان و (الف) متان های مولاول در كربن اتم یگانۀ اشتراكی پیوندهای  -14 شا 

 آنها نمایش گوناگون

 ناته طالیی: سه روش نشان دادن پیوندها در مولاولها عبارم است از:

 (رسم ساختار لوویس3(مدل فضا پر كن        2مدل گلوله و میله    -1

 عنوكر اتكم مثكال بكرای .است (...و گوگرد ،فسفر ، نیتروژن) نافلزها ردیگ رفتار مشابه كربن رفتار این

 تركیكب تعكداد اما .برسد تایی هشت آرایش به تا دهد می تشای  اشتراكی پیوند سه (N7) نیتروژن

 ككربن های اتم تا است شده سبب چیزی چه پرسید می اینك .است محدود آن از شده شناخته های

 دهند؟ تشای  تركیب ها میلیون نندبتوا

 گانه سه و دوگانه اشتراكی پیوندهای تشای  توانایی ،یگانه اشتراكی پیوند تشای  بر افزون كربن اتم

 .(15 شا ) دارد دیگر های اتم برخی و خود با را

 

 

 

 .كربن های تركیب از برخی پركن فضا و میله  گلوله مدل ،لوویس ساختار  -15 شا 

      ككربن هكای اتكم سكخن دیگكر بكه ،دارد را كربنی های قلقه و زنجیر تشای  توانایی نینهمچ كربن

 گونكاگون هكای اندازه در هایی قلقه و زنجیرها و شوند متو  یادیگر به اشتراكی پیوند با توانند می

 .(16 شا ) بسازند

 

 

 

 .تایی ده كربنی زنجیر (ب و تایی شش كربنی قلقه (الف  -16 شا 
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14هیدروكربن انواع از زیادی شمار شام  مخلوطی امخ نفت
 پكنج شكا  ایكن در .(17 شا ) است ها 

 یگانه پیوندهای فقط كربن های اتم بین ،آنها از برخی در .است شده داده نشان ها هیدروكربن از نوع

 دوگانكه پیونكد چنكد یكا یكك دارای یا گانه سه پیوند یك دارای دیگر برخی كه قالی در ،دارد وجود

 تفكاوم هكم با نیز آنها رفتار كه رود می انتظار ها هیدروكربن این متفاوم ساختار به توجه با .هستند

 .شوید می آشنا بیشتر ها هیدروكربن برخی رفتار و ساختار بررسی با فو  این ادامه در .باشد داشته

 

 

 

 

 

 خام نفت سازندۀ های هیدروكربن برخی  -17 شا 

 

 

 

 

 

 

 

 آلاكان كنید توجه(. 3) و (2) زنجیر راست های آلاان از نمونه دو و( 1) دار شاخه آلاان از ای نمونه

 .است زنجیر راست بلاه نبوده دار شاخه اما آید، می نظر به دار شاخه ظاهر به (3)

                                                
14 Hydrocarbon 
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 هكای شكیوه به فسفر و گوگرد ،نیتروژن ،اكسیژن ،هیدروژن عنورهای اتم با تواند می كربن اتم البته

 ،اسكیدها آمینكو ،هكا چربی ،ها كربوهیدرام مانند مواد از زیادی شمار مولاول و شده تو م گوناگون

 هكای تركیكب عنوكر ایكن از تكا شده سبب كربن های ویژگی این .بسازد را ...و ها پروتئین ،ها آنزیم

 یهكا روش بكه یاكدیگر بكا توانند می كربن های اتم ،این بر افزون .آید پدید زیادی بسیار و گوناگون

 شا  دگر این با .كنند ایجاد ...و الماس ،گرافیت مانند متفاوتی های شا  دگر و شده متو  گوناگون

 .شوید می آشنا آینده سال در ،دارند متفاوتی خواص و ساختارها كه ها

 ویژه کربن موارد زیر است: رفتار پس دلیل

 .دارد دیگر های اتم برخی و خود با را گانه سه و دوگانه یگانه اشتراكی پیوندهای تشای  توانایی -1 

  كربنی های قلقه و زنجیر تشای  توانایی همچنین كربن -2

 .متفاوتی های شا  دگر و اتوال كربن گوناگون های روش -3

 

 

 

15آلکان
22یگانه های پیوند با هایی هیدروکربن ،ها  nn HC 

 هكای اتكم به یگانه پیوند چهار با كربن اتم هر نهاآ در كه هستند ها هیدروكربن از ای دسته ها آلاان

)( متان .است شده متو  كناری 4CH دیگر اعضای .هاست آلاان خانوادۀ عضو نخستین و ترین ساده 

 .اسكت متغیكر كربن ها ده تا دو از آنها كربن های اتم شمار كه است هایی مولاول شام  خانواده این

 شكده متوك  هكم بكه زنجیر یك همانند و سرهم پشت توانند می ها آلاان ساختار در كربن های اتم

 شكوند مكی متوك  زنجیكر به جانبی شاخۀ شا  به آنها از برخی كه چند هر (الف  18 شا ) باشند

                                                
15 Alkane 
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 دیگكر ككربن اتكم دو یا یك به كربن اتم هر زنجیر راست آلاان هر در توصیف این با (.ب  18 شا )

 .اند متو  دیگر كربن اتم چهار یا سه به ها كربن برخی ،دار شاخه آلاان در كه قالی در ،است متو 

 

 

 

 

 .دار شاخه آلاان نمونه دو( ب و زنجیر راست آلاان نمونه دو (الف  -18 شا 

 .دهد می نشان را نظر مورد آلاان ساختاری فرمول ،شا  در شده داده نشان ساختارهای از یك هر

 .شود می داده نمایش هیدروژن و كربن های اتم اتوال چگونگی و دادتع ناته: فرمول ساختاری

 

 

 

 دهنكد می نشان تیره خط با را آنها بین پیوند و نقطه با را كربن های اتم خط - نقطه فرمول ناته:در

 :نمونه برای .شوند نمی داده نشان هیدروژن های اتم اما

 

 

 

 

 دانید می آیا

 در .دهكد می تشای  را آن عمدۀ بخش متان كه است سبك های هیدروكربن از مخلوطی شهری گاز

 .است بوتان و پروپان گازهای شام  عمده طور به خانگی، گاز كپسول كه قالی
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 بیازمایید را خود

 .كنید رسم شده داده هیدروكربن هر برای را خط-نقطه یا ساختاری فرمول

 

 

 

 

 

در  نیكاز بكه دقكتیوند است توجه كنید و  به علت در این تمرین  به ظرفیت كربن كه تشای  چهار پ

  .كالس با نظارم دبیر محترم انجام شود

 تستهای تالیفی

 ؟ )تألیفی(نمی رودكدام جز رفتار منحور به فرد كربن به شمار  -210

 سه گانه  -دوگانه -( تنوع تشای  پیوندهای كواالنسی یگانه1

 خود و سایر عنورها( توانایی تشای  ساختارهای زنجیری طوی  با 2

 ( توانایی تشای  پیوند كواالنسی و رسیدن به آرایش اكتت3

 ( توانایی تشای  ساختارهای قلقوی و آروماتیك در مولاول های زیستی و مولاول های صنعتی4

 پیوندهای اشتراكی بین عنورها را با كدام روش می توان نشان داد؟ )تألیفی( -211

 ( هر سه مورد4( ساختار لوویس     3( مدل فضا پركن      2    میله         -( مدل گلوله1
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شاخه یا استخالف ها روی زنجیر كربنی جز زنجیر اصلی هیدروكربن ........... و تعكداد آنهكا ........  -212

 است. )تألیفی(

 محدود -( نیستند4نامحدود      -( هستند3محدود      -( هستند2نامحدود     -( نیستند1

 با تغییر مرتبه ی پیوند ............ و ............. و ............ متفاوم می شود. )تألیفی( -213

 انرژی پیوند -زاویه پیوند -( طول پیوند1

 خواص هیدروكربن  -انرژی پیوند -( طول پیوند2

 زاویه پیوند  -خواص هیدروكربن -( انرژی پیوند3

 سوختندمای  -ساختار كربن ها -( انرژی پیوند4

 ؟ )تألیفی(ندارندكدام مولاول ها بطور مستقیم در نفت خام وجود  -214

 هگزن -هگزان -( پروپین2تترا متی  هپتان         6و4و3و2 -( بنزن1

 پروپین -زایلن -( آسپرین4بنزن             -هگزن -( هگزان3

 )تألیفی(؟ نمی شودكربن در ساخت مولاول های زیستی با كدام عنورها تركیب  -215

1 )SiON       2 )SPN      3 )HOP       4 )SiCrSc  

 در كدام گزینه تعریف دگر شا  یا آلوتروپ به درستی آمده است؟ )تألیفی( -216

جرمی متفاوم انكد گفتكه مكی  ( به شا  های مختلف یك عنور كه دارای عدد اتمی یاسان و عدد1

 شود.

 ( به شا  های مختلف یك عنور كه خواص فیزیای متفاوم دارند گفته می شود.2

 ( به شا  های مختلف یك عنور كه در طبیعت بوورم آزاد وجود دارد گفته می شود.3

 ( به شا  های مختلف یك عنور كه دارای فرمول یاسان اما ساختار متفاوم اند گفته می شود.4
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 ؟ )تألیفی(نیستچه تعداد از عبارم های زیر پیرامون آلاان ها درست  -217

A.كربن در آنها با چهار پیوند یگانه به اتم های كناری متو  شده است ) 

B ( به طور عمده برای تأمین انرژی گرمایی در قالب متان )گاز شكهری( و كپسكول هكای گكاز خكانگی

  ان( استفاده می شوند.ت)پروپان و بو

C كربن دارند و می توانند به صورم زنجیرهای متوالی یا شكاخه دار  10تا  1( اعضای این خانواده بین

 با هم پیوند برقرار كنند. 

D .به دلی  ناقطبی بودن برای قفاظت فلزام استفاده می شوند ) 

E.تركیباتی سیر نشده اند كه تمای  زیادی به شركت در واكنشهای شیمیایی دارند ) 

F ) اتم كربن كه به پارافین ها موسوم هستند به عنوان پوشش محكافظتی  30از آلاان های با بیش از

 میوه ها استفاده می شود. 

 ( پنج عبارم4( سه عبارم       3( دو عبارم      2( چهار عبارم      1

... و اتم های هیدروژن نشان خط اتم های كربن را با ............. و پیوند را با ........ -در فرمول نقطه -218

 داده .............. )تألیفی(

 می شود -خط -( نقطه2نمی شود.            -نقطه -( خط1

 می شود -نقطه -( خط4نمی شود             -خط -( نقطه3

 در فرمول ساختاری ............ و ........................... نشان داده می شود. )تألیفی( -219

 چگونگی اتوال اتم های كربن و هیدروژن  -عداد( ت1

 چگونگی اتوال اتم های كربن با كربن  -( تعداد2

 ( زاویه و شا  و چگونگی اتوال اتم های كربن با كربن 3

 ( زاویه و شا  و چگونگی اتوال اتم های كربن و هیدروژن4
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 :ها هیدروكربن رفتار در كربن های اتم شمارناته طالیی: اهمیت تعداد  

 نیروی آن پی در و یابد می تغییر هیدروكربن های مولاول جرم و اندازه ،كربن های اتم تعداد تغییر با

 .كنند می تغییر ...و جوش نقطۀ ،مولاولی بین

  

 بیندیشیم هم با

 مكی نشكان را زنجیر راست های آلاان شیمیایی و فیزیای رفتارهای و ها ویژگی برخی زیر شا  -1

 :دهید پاسخ ها پرسش به آن هب توجه با .دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 كند؟ می تغییری چه اتمسفر یك فشار در ها هیدروكربن جوش نقطۀ ،ها كربن شمار افزایش با (الف

 ؟است باالتر هیدروكربن كدام جوش نقطۀ كنید بینی پیش (ب

   421HC  2612HC   

 چرا؟ است؟ تر فرّار یدروكربنه كدام یاسان شرایط در (پ

   146HC  2210HC 
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 مولاول توصیف این با .است صفر قدود ها آلاان قطبی دو گشتاور كه دهد می نشان ها پژوهش (م

 ؟ هستند ناقطبی یا قطبی ،مواد این های

 چه نیروها این بر كربن های اتم شمار ایشافز است؟ نوعی چه از ها آلاان در مولاولی بین نیروی (ث

 دارد؟ اثری

 یابد؟ می افزایش آلاان روی گران ،كربنی زنجیر شدن تر بزرگ با چرا (ج

 چرا؟ است؟ تر چسبنده ماده كدام كنید بینی پیش (چ

 (5225HC( یا وازلین )با فرمول مولاولی تقریبی 3818HCگریس )با فرمول تقریبی 

 :آن به توجه با .دهد می نشان را زنجیر راست های آلاان جوش نقطۀ ترتیب بعد صفحۀ نمودار (ح

 

 

 

 

 

 

 هستند؟ گاز قالت به اتاق دمای در ها آلاان كدام -1

 .كنید توصیف را ها آلاان مولی جرم و جوش نقطۀ بین رابطه -2

 

 تر شده و ها قویی بین مولاول، نیروی جاوبههای یك آلاان بیشتر باشدهر چه تعداد كربن  

 رود.ی ووب و جوش آلاان باالتر مینقطه

 است. کمتر آلکانها یهمه از پروپان ذوب :دمای استثناء
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 پاسخ با هم بیاندیشیم

1-  

 الف( بیشتر می شود 

 یشتر است.چون تعداد كربنهای باالتری دارد لذا نقطه جوش آن ب←4421HCب( 

 چون هر چه كربن و هیدروژن كمتر باشد فرارتر است. 146HCپ( 

 م( ناقطبی 

 با افزایش تعداد كربن ها نیروی الندون بیشتر می شود. -ث( نیروی الندون

 ج( چون با بزرگ شدن زنجیره كربنی، تعداد كربن ها بیشتر می شكود و گرانكروی بكا تعكداد اتكم ككربن رابطكه

 مستقیم دارد.

 چون تعداد اتم های كربن بیشتری دارد  -چ( وازلین

 اتم كربن  4تا  1ح( آلاان های 

 رابطه مستقیم: هر چه جرم مولی بیشتر باشد نیروی بین مولاولی افزایش و نقطه جوش بیشتر می شود. -2

 

 دانید می آیا

 ایكن .اسكت شكده داده تكر نسكنگی هكای هیكدروكربن از مخلكوطی بكه كه است تجاری نامی وازلین

 روان ویژگكی مخلكوط ایكن .شوند می استفاده بدن محافظ و ننده نرمك عنوان به اغلب ها هیدروكربن

 .رود می كار به آرایشی مواد و پمادها ها، كننده مرطوب بیشتر تهیه در و دارد نیز كنندگی

 

 

 .است پرشده فشار تحت و بوده بوتان گاز ،زیر فندک سوخت
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 های تالیفیتست

 ؟ )تألیفی(نمی كندبا افزایش تعداد اتم های كربن در هیدروكربن ها كدام مورد تغییر  -220

 ( نیروهای بین مولاولی 2( اندازه و جرم مولاول                  1

 ( نیروهای بین اتمی4( نقطه جوش و گرمای سوختن         3

راست زنجیر گرانروی ............. و نقطه جوش ........... و  با افزایش تعداد اتم های كربن آلاان های -221

 فراریت .............. می یابد. )تألیفی(

 افزایش  -كاهش -( افزایش2كاهش               -افزایش -( كاهش1

 كاهش -افزایش -( افزایش4افزایش            -كاهش -( كاهش3

 )تألیفی(چه تعداد از عبارم های زیر غلط است؟   -222

A.وازلین یك هیدروكربن ساده است و خاصیت روان كنندگی دارد ) 

B كربن در دمای اتاق فرار نیستند.  7( آلاان های دارای بیش از 

C.از آلاان ها برای ایجاد عایق در فلزام استفاده می شود تا از خوردگی آنها جلوگیری شود ) 

Dپیوند اتم كربن با سایر اتم هكای پیرامكونش برمكی  ( ویژگی مهم و برجسته آلاان ها به وجود چهار

 گردد. 

E.از وازلین برای تولید مرطوب كننده ها و پمادها و مواد آرایشی استفاده می شود ) 

F 22( فرمول عمومی آلاان ها nnHC .است و در فندک گاز بوتان به كار می رود 

 ( پنج عبارم4( چهار عبارم           3( سه عبارم           2( یك عبارم     1

 

 ریاضی با یوند

 آلاان خانواده اعضای برخی برای هیدروژن و كربن های اتم شمار و مولاولی فرمول ،نام زیر جدول در

 .بیابید را ام nعضو مولاولی فرمول و كنید كام  را جدول .است شده داده ها
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 ضیپاسخ پیوند با ریا

22ها دارای فرمول عمومی آلااندقت کنید که  nn HC هستند كه در این فرمولn  نماینده ی تعداد

 باشد.های آلاان میكربن

شكككككماره 

 عضو

 امn  ششم چهارم سوم دوم اول

  .... هگزان بوتان پروپان اتان متان نام

H 4 6 8 10 14 .... 22شماره  n 
 C 1 2 3 4 6 .... nشماره 
 فرمول

4CH 62HC 83HC 104HC 146HC .... 
22 nnHC 

  

 

 طالیی:ناام 

 .اند نامحلول آب در بودن ناقطبی دلی  به ها آلاان-1

 طوری به .كرد استفاده فلزها از قفاظت برای آنها از بتوان ناقطبی بودن آلاانها باعث می شود كه -2

 از مكانع ،آنهكا بكا فلكزی وسكای  و فلزهكا سطح كردن اندود یا مایع های آلاان در فلزها دادن قرار كه

 .كند می جلوگیری فلز خوردگی از و شود می فلز سطح به آب رسیدن

 اشتراكی پیوند چهار با كربن اتم هر آنها ساختار در كه است این ها آلاان برجستۀ و مهم ویژگی -3 

  .هستند سیرشده اصطالح به و بوده متو  دیگر اتم چهار به

 .ندارند شیمیایی یها واكنش انجام به چندانی تمای  چون تركیباتی اشباع هستند ها آلاان-4
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 شش بر آنها استنشاق و شده كمتر آنها بودن سمی میزان این اشباع بودن آلاانها باعث می شود از -5

 .شوند می دم هوای در اكسیژن مقدار كاهش سبب تنها و باشد نداشته چندانی تأثیر بدن و ها

 

 توجه کنید که: 

 نانیكد، استفاده شیلنگ مایدن از بشاه یا ودروخ باک از بنزین برداشتن برای گاه هیچ این وجود با 

 و كنكد مكی جلكوگیری ها شش در تنفسی گازهای انتقال از و شده ها شش وارد بنزین بخارهای زیرا

 سبب است ممان باشد، زیاد ها شش به شده وارد بخارهای میزان اگر .شود می دشوار كشیدن نفس

 .كنید رعایت و بگیرید جدی را ایمنی ناام باید مواد این با كردن كار هنگام بنابراین .شود فرد مرگ

 

 دانید می آیا

 اسكتفاده هكا میوه پوشش محافظتی عنوان به (ها پارافین) كربن اتم 20 از بیش با های آلاان از      

 جلكوگیری هكا میوه روی كپك رشد از و آن شدن چروكیده میوه، آب تبخیر از پوشش، این .شود می

 سیب دادن جال برای 5627HCو  6029HCاز آلاان های  .كند می براق را میوه الق عین در و كند می

 كنكدن و هكا آلاكان مورف میزان در دارو و غذا سازمان استانداردهای رعایت البته .شود می استفاده

 .شود می بدن به آسیب كاهش سبب ها میوه پوست
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 ییدبیازما را خود

 .است صفر قدود ها چربی سازندۀ های مولاول قطبی دو گشتاور كه دهد می نشان تجربه

 :آن به توجه با

 (هكا هیدروكربن از مخلوطی) نفت یا بنزین با را دستشان كنند می كار گریس با كه افرادی چرا (الف

 شویند؟ می

 شود؟ می خشك پوست ،بنزین با دست شستن از پس چرا دهید توضیح (ب

 .رساند می آسیب پوست های بافت به مدم دراز در مایع های آلاان با آن تماس یا پوست شستن (پ

 چرا؟

 پاسخ خود را بیازمایید

الف( به دلی  ایناه گریس یك تركیب غیرقطبی است و در یك قالل غیرقطبی كه بنزین یا نفت می 

 تواند ق  شود )مشابه در مشابه( ق  می شود.

 و بافت دست كه غیرقطبی است هنگام استفاده از بنزین در آن ق  می شودب( زیرا چربی پوست 

پ( زیرا استفاده درازمدم از آلاان های مایع باعث ق  شدن بخش زیادی از بافت چربی پوست بكدن 

 می شود و برای بدن و پوست زیان آور است.

 

 تستهای تالیفی

 چرا آلاان ها سمی نیستند؟ )تألیفی( -223

 ( داشتن پیوندهای یگانه 2ری كم        ( واكنش پذی1

 ( ویساوزیته كم4( دمای جوش باال         3
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 چه تعداد از عبارم های زیر پیرامون پارافین ها صحیح است؟ )تألیفی( -224

A كربن هستند. 20( دارای بیش از 

B و رشكد كپكك هكا ( برای پوشش قفاظتی میوه ها به كار می روند تا با جلوگیری از تبخیر آب میوه

 جلوی چروكیده شدن آنرا بگیرد.

C.برای براق كردن میوه ها به عنوان واكس میوه استفاده می شود ) 

D 629( از آلاان هایHC  5627وHC  .برای جال دادن سیب استفاده می شود 

Eی با آب شسته و خطری ندارند.( در آب كامالً محلول بوده و واكس های پارافینی به راقت 

 ( پنج عبارم4( دو عبارم      3( سه عبارم     2( چهار عبارم      1

 

 ها آلکان گذاری نام

 آلاان نام بینید می كه طور همان .هستید آشنا(، 62HC(، اتان )4CH) متان مانند هایی آلاان نام با

    نشكان را زنجیر راست آلاان ده مولاولی فرمول و نام زیر جدول .شود می ختم «آن» پسوند به ها

 .دهد می

 

 

 

 كربن های اتم شمار است كافی زنجیر راست آلاان نامیدن برای آیوپاک قواعد اساس بر جدول مطابق

 آلاان نخست وعض چهار در كه كنید توجه .بیفزایید را « آن» پسوند و كرده بیان معادل پیشوند با را

 انتخاب روش این اساس بر آنها نام و ندارد وجود ،كند معلوم را كربن های اتم شمار كه پیشوندی ،ها

 .است نشده
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 گویند. مثال: می  آلکیلبرداریم، باقی مانده را بنیان  Hها یك اتم اگر از ساختمان آلاانناته طالیی: 

52اتی   HC  62اتان HC   و متی

H

CH

H


|

|
متان  

H

HCH

H


|

|
 

 

)سازمانی بین المللكی ككه آیوپاک رو این از .است تر پیچیده كمی دار شاخه های آلاان گذاری نام اما

 نامیكدن بكرای بیشكتری را قواعكد دهد( قواعد مربوط به نام گذاری تركیبام شیمیایی را پیشنهاد می

 در این بخش برخی از این قوانین را باهم مرور می كنیم: .است نهاده بنا ها اانآل

اتم کربن دیگر به طور  چهاریا   سهدار؛ حداقل یک اتم کربن وجود دارد که به های شاخهدر آلکان -1

 است. مستقیم، متصل شده

هایی دیگر ن و یا گروههالوژ (R-)توانند یک گروه الکیل لی، میآهای فرعی یک ترکیب شاخه  -2

)(نظیر آمینو  2NH  نیترو)( 2NO  .و ... باشد 

شود. مانند: فلوئورو به نام هالوژن افزوده می« و»ی فرعی یك هالوژن باشد، قرف چنان چه شاخه  -3

)( F كلرو،)( Cl... و 

   به صورم زیر عم   (I.U.P.A.C)دار به روش آیوپاک های شاخهگذاری آلاانر نامد بطور كلی

 كنیم: می

زنجیر اصلی بیشترین توالی كربن دار است و شاخه های های فرعی. تعیین زنجیر اصلی و شاخه -1

 فرعی یا استخالفها روی این زنجیر متو  شده اند.

های ی كوچاتر به شاخهشود كه شمارهسمتی شروع می های زنجیر اصلی ازگذاری كربنشماره  -2

 فرعی تعلق گیرد. 

 نوشتن نام تركیب با رعایت ترتیب زیر: سر انجام  -3

 

ی فرعی+ نام ها)با اعداد یونانی(+نام شاخهی اتم كربن دارای شاخه )های( فرعی+تعداد شاخهشماره

 آلاان هم كربن با زنجیر اصلی
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 ی مهم در جدول  زیر آورده شده است:برخی پیشوندهای یونان

 

 

 

 

 

 

 

ناته طالیی: اگر از یك شاخه بیش از یك مورد داشته باشیم از پیشوندهای زیر پیش از نام آن 

 استفاده می كنیم:

 

 

 

 برای مرور این قواعد به مثالهای زیر دقت كنید.

 

  زیر را بنویسید. هایمثال: نام هیدروكربن
 

 

 متیل بوتان -2

  

 

 دی متیل پنتان - 3و2
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 دی متیل پروپان - 2و2

 

 

 

 :های فرعی گوناگونی وجود داشته باشد، نام آنها را با توجه به قرف اول اگر در تركیبی، شاخه نکته

شروع  E( كه با قرف ETHYLكنیم. به عنوان مثال اتی  )اسم آنها، به ترتیب الفبای التین وكر می

 ( می باشد. مثال:METHYLتر از متی )شود مقدممی

 

 
 متیل هگزان -4 -اتیل  -3

 

 

 

 

 های فرعی، با توجه به الفبای التین به صورم زیر است:ترتیب وكر شاخه:1نکته

)(برومو  Br کلرو ،)( Cl اتیل ،)( 52HC فلوئورو ،)( F یدو ،)( I  و متیل)( 3CH 

اتی   -2باشد. و نام ی اتی  قرار گیرد، اتی  جزو زنجیر اصلی میاگر روی كربن دوم، شاخه: 2نکته

 درست نیست. 

 .اتی  نداریم -3پروپی  و  -1اتی ،  -1متی ،  -1های هایی با نامآلاان: 3نکته 
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 بیندیشیم هم با

 .بگیرید نظر در را زیر آلاان دو نام -1

 

 

 

 چیست؟ دهندۀ نشان هیدروكربن نام در واژه هر و عدد هر (الف

 چیست؟ در تركیب دو این تفاوم (ب

 .كنید رسم را هپتان متی  -4 و هگزان متی  -3 ساختار -2

 آنها میان از سپس بیابید را آنها نخست .دارد وجود كربنی زنجیر سه ،هگزان متی  -3 ساختار در -3

 .كنید انتخاب را اصلی زنجیر

 هكای اتم تعداد بیشترین كه زنجیری) اصلی زنجیر تشخیص برای روشی زیر های داده به توجه با -4

 .بیابید زنجیر این در ها كربن گذاری شماره و (دارد را كربن

 

 

 

 

 

 .بیابید را فرعی شاخه یك از بیش با های آلاان نامیدن برای روشی ،زیر گذاری نام به توجه با -5
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 با هم بیندیشیمپاسخ 
الف( هر عدد، شماره كربن زنجیر اصلی است كه شاخه به آن متو  است، واژه متی  نام شاخه اسكت و  -1

 پنتان نام آلاان زنجیر كربنی است. 

 ب( مح  اتوال شاخه ها بر روی كربن زنجیر اصلی 

2-  

 
 متی  هگزان -3

 
 متی  هپتان -4

  زنجیر مستقیم كه دارای بیشترین تعداد كربن است می باشد. زنجیر اصلی -3

. شكماره گكذاری از استكربنی  یا توالی بیشترین تعداد كربنی كه به هم متو  هستند بلندترین زنجیر -4

 سمتی است كه به كربن دارای شاخه فرعی، عدد كمتری برسد.

  هستند را نوشته، سپس تعداد آن ها را بكا ابتدا شماره كربن هایی كه شاخه های فرعی به آن ها متو -5

 پیشوندهای مناسب بیان كرده و در نهایت نام آلاان هم كربن با زنجیر اصلی را می آوریم.

 

 نوشكته زنجیكر راست آلاان نام براساس را اصلی زنجیر نام باید ها آلاان گذاری نام برای كه آموختید

 شكاخۀ محك  بایكد البته .بنویسید اصلی زنجیر نام زا پیش آلای  صورم به را فرعی شاخۀ نام سپس

 بكرای .كنیكد مشكخص فرعكی شكاخۀ نام از پیش نیز ،است متو  آن به كه كربنی شمارۀ با را فرعی
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 یكك آن 4 شمارۀ كربن به كه دهد می نشان را كربنی نه اصلی زنجیر با آلاانی ،نونان متی  4 ،نمونه

 .است متو  متی  فرعی شاخۀ

 

 

 یازماییدب را خود

 اتی  نام نوشتن ،دار شاخه های آلاان گذاری نام در :راهنمایی) .كنید گذاری نام را زیر های آلاان -1

 .(است مقدم متی  بر

 

 

 

 

 

 است؟ نادرست زیر تركیب برای پنتان اتی  -2 نام چرا -2

 

 

 خود را بیازماییدپاسخ 

 متی  اوكتان  -2ی  هپتان    پ( مت -اتی  -4متی  اوكتان             ب(  -3الف(  -1

 دی متی  اوكتان  -6، 3دی متی  هپتان          ج(  -5، 3دی متی  دكان          ث(  -6، 3م( 

 متی  هگزان است. -3آن  شا  صحیح و قاب  قبولچون زنجیر اصلی شش كربنه می باشد و بنابراین  -2
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 تستهای تالیفی

 

نام هیدروكربنی با فرمول  -225
52

322
|

3

HC

CHCHCHCHCH 
 كدام است؟ 

 متی  هگزان  -2( 2  متی  پنتان -2( 1

 اتی  پنتان  -2( 4         متی  هگزان   -3( 3

 است؟ نادرستدی متی  هگزان  -4،3كدام مطلب درباره هیدروكربنی با نام  -226

 است. 168HC( فرمول ملاولی آن 1

 ش یاسان است.( مولاول آن دارای دو بخ2

 در مولاول آن برابر است. CHو  2CHهای ( شمار گروه3

 است. 2CHهای دو برابر شمار  گروه 3CHهای ( در مولاول آن شمار گروه4

نام تركیب با فرمول شیمیایی  -227

522

52
|

3

|
52

HCCH

HCCHCHCH

HC



 كدام است؟ 

 پروپی  هگزان  -4 -متی  -3( 1

 متی  هگزان - 3 -پروپی   -4( 2

 متی  هپتان  -3 -اتی  -4( 3

 اتی  هپتان  -4 -متی   -5( 4

 91 -کدام است؟ ریاضی زیرنام آلکانی با فرمول  -228

 
 دی متیل هگزان  -4، 3( 2دی اتیل بوتان                   -2، 2( 1

 متیل پنتان -3اتیل،  -2( 4متیل هگزان                 دی -3، 2( 3

33322323نام هیدروکربنی با فرمول  -229 )()()()( CHCCHCHCHCCH 90 -کدام است؟ ریاضی 

 پنتا متیل اوکتان  -7، 6، 6، 2، 2( 1

 پنتا متیل اوکتان  -7، 7، 3، 3، 2( 2

 تری متیل هپتان -6، 6، 2 -پروپیل -2( 3

 تری متیل هپتان -6، 2، 2 -پروپیل -6( 4
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 90 -ریاضی خارج از کشور کدام نام پیشنهاد شده برای یک آلکان، درست است؟-230

 متیل هگزان - 3 -اتیل -2( 2متیل هگزان                        -2 -اتیل -3( 1

 متیل پنتان -1 -اتیل -3( 4متیل پنتان                           -4 -اتیل -2( 3

 

 دوگانه پیوند یک با هایی دروکربنهی ،ها 16آلکن

 نكام  بكرای .دارنكد                     ككربن كربن دوگانۀ پیوند یك خود ساختار در ها هیدروكربن این

 بكه و برداریكد زنجیكر راسكت آلاان نام در را «آن» پسوند است كافی ،زنجیر راست های آلان گذاری

 پیونكد بكه كه كربنی نخستین شماره با را گانه ود پیوند مح  سپس دهید؛ قرار «ن» پسوند آن جای

 .(19 شا ) كنید مشخص ،است متو  دوگانه

 

 

 

 

 زنجیر راست آلان چند ساختار و نام  -19 شا 

nnها نکته طالیی : فرمول عمومی آلکن HC  است. 2

 

 

 

 

 اتن اولین عضو خانواده آلانها

                                                
16 Alkene 
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 :اتننکات طالیی 

 .دارد وجود گیاهان بیشتر در ماده این .هاست آلان وادۀخان عضو نخستین -1

 رسیده فرنگی گوجه یا موز یك از شده آزاد اتن .كنند می آزاد اتن گاز رسیده فرنگی گوجه و موز -2

 گكاز از ،كشكاورزی در دلیك  همین به .شود می نارس های میوه تر سریع رسیدن موجب خود نوبه به

 .شود می تفادهاس «آورنده عم » عنوان به اتن

 

 

 

 

 

 علت تفاوت رفتار آلکنها با آلکانها:

 مرتبط است باعث شكده اسكت ككه ها آلان در دوگانه پیوند وجودكه به   با آلاانها آنها ساختارتفاوم 

 شكركت گوناگونی های واكنش در و شته باشند دا بیشتری پذیری واكنش ،ها آلاان برخالف ها آلان

 دیگكر اتم سه به كربن اتم دو آنها ساختار در كه است دلی  این به ها لانآ زیاد پذیری واكنش .كنند

 قداكثر از تا دارد تمای  كربن اتم كه است درقالی این هستند؛ «نشده سیر» رو این از و بوده متو 

  .دهد تشای  یگانه پیوند چهار و كند استفاده یگانه پیوندهای تشای  برای خود اماان

 ؟است پتروشیمی صنایع یبنا سنگ اتن گازچرا

 وارد بكا نمونه برای .شود می تولید گوناگون مواد از انبوهی قجم اتن از استفاده با صنایع این در زیرا 

 .كننكد می تولید صنعتی مقیاس در را اتانول ،مناسب شرایط در اسید و آب مخلوط در اتن گاز كردن

 .دده می نشان را شده انجام شیمیایی واكنش ،زیر معادلۀ
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 كربن -كربن های اتم میان پیوندها از یای كه یابید می در ، اتن مولاول با اتانول مولاول مقایسۀ از

 بكه .اسكت شكده متوك  OH گكروه ، دیگری به و H اتم ،آنها از یای به و شده شاسته اتن مولاول در

 شده تولید ای یرشدهس فراوردۀ و شده افزوده دوگانه پیوند كربن های اتم به آب مولاول سخن دیگر

 .است

 تست شناسایی آلکنها از دیگر هیدروکربنها:      

 اتن گاز گاه هر كه طوری به .است مایع برم با آن شدن تركیب ،اتن گاز های واكنش دیگر از

 انجام نشانه ،رنگ تغییر این .رود می بین از محلول قرمز رنگ ،كنیم وارد برم از محلولی در را

 .است یرز شیمیایی واكنش

 

 

 فراورده و ،شود می افزوده اتن مولاول در كربن-كربن دوگانۀ پیوند به برم مولاول ،نیز واكنش این در

 ایكن ككه ای گونكه بكه كننكد مكی شركت واكنش این در ها آلان همۀ .است آمده پدید سیرشده ای

 .هاست هیدروكربن دیگر از آنها شناسایی های روش از یای واكنش

 

 ایكن .شود می ق  آب در نسبتی هر به كه است فرّار و رنگ بی ،كربنی دو الالی ،اتانول ناته طالیی:

 ككار بكه آرایشی و بهداشتی ،دارویی مواد تهیه در كه است صنعتی های قالل ترین مهم از یای الا 

 .شود می استفاده كننده ضدعفونی عنوان به ها بیمارستان در اتانول از .رود می
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 و مكواد ،هكا تركیكب ،صكنعت این در .است جهان مهم صنایع از یای پتروشیمی عتصنناته طالیی :

 معروف  17پتروشیمیایی های فراورده به كه آیند می دست به طبیعی گاز یا نفت از گوناگون وسای 

 هكا شركت این در .هستند فعالیت قال در گوناگونی پتروشیمی های شركت نیز ما كشور در .هستند

 .شود می تولید...و اسید سولفوریك ،اتن پلی ،آمونیاک مانند شیمیایی مواد تن اه میلیون ساالنه

 بیازمایید را خود

 پیش آن به توجه با .دهد می نشان را برم بخار با چرب گوشت ای تاه واكنش از نمایی زیر شا  -1

 چرا؟ نشده؟ سیر یا است شده سیر گوشت این در موجود چربی مولاول كنید بینی

 .(دهد می واكنش برم بخار با گوشت در موجود چربی تنها واكنش این در :ییراهنما)

 

 

 

 پاسخ خود را بیازمایید

كربن است و بر اساس شواهد، بكا بكرم واككنش  -چون چربی گوشت، سیرنشده است و دارای پیوند دوگانه كربن -1

 داده بخارام برم را جذب كرده است 

 

 انكواع تكوان مكی آن از اسكتفاده بكا كه هاست آلان واكنش از دیگری دستۀ یا بسپارش شدن پلیمری

همین  سوم فو  در ها واكنش این .كرد تهیه را سودمند پلیمرهای و الیاف ،ها پالستیك ،ها الستیك

 .شد خواهد بررسیكتاب بطور مفو  

( با بارم کاه دی 2با آب که تولید الکل می کند   -1پس واکنشهای مهم آلکنها عبارتند از :

 (پلیمرشدن یا بسپارش  3هالید می سازد 

                                                
17 Petrochemical Products 
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 تستهای تالیفی

نخستین عضو خانواده ی آلان ها ............ است كه از ......... و ........ آزاد شده و موجكب رسكیدن  -231

 سریع تر ............ می شود و نقش آن تحت عنوان ............ می باشد. )تألیفی(

 كود -گیاهان -یدهگوجه فرنگی رس -موز -( اتین1

 عم  آورنده  -میوه نارس -گوجه فرنگی رسیده -موز -( اتن2

 كود -گیاهان -سیب -موز -( اتن3

 عم  آورنده -میوه های نارس -سیب -موز -( اتین4

گاز ................ سنگ بنای پتروشیمی است، زیرا در این صنایع با استفاده از آن قجم انبكوهی از  -232

 تشای  می شود. )تألیفی( مواد گوناگون

 ( اتن4( اتین         3( اتان         2( اتانول       1

 از اثر گاز .............. بر آب در محیط ............. در مقیاس صنعتی ............ تولید می شود. )تألیفی( -233

 بازی -( اتن4اسیدی       -( اتین3اسیدی        -( اتن2بازی        -( اتین1

 به جای عالمت سؤال كدام عبارم ها قاب  جانشینی است؟ )تألیفی( -234

?? OHHC 242 

1 )H-       2اتانول )OH-       3متانول )H-       4متانول )OH- اتانول 

 ساگر تورنس  در تولید اتانول ........... است. )تألیفی(رنگ شنا -235

 ( زرد4( ارغوانی          3( آبی          2( قرمز          1

 كدام عبارم در رابطه با اتانول نادرست است؟ )تألیفی( -236

 اتم كربن است. 2( الالی سبك و فرار با 1

 ق  می شود. ( الالی بی رنگ و قطبی است كه به هر نسبتی در آب2

 ( قالل صنعتی است و در صنایع دارویی و بهداشتی آرایشی به كار می رود. 3
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 ( به عنوان بی هوش كننده در بیمارستان ها استفاده می شود.4

 محووالم پتروشیمی از كدام منابع بدست می آیند؟ )تألیفی( -237

 پلی اتن -( آمونیاک4بیعی     گاز ط -( اتیلن3گاز طبیعی      -( نفت2اتیلن          -( اتن1

 سه محوول مهم صنایع پتروشیمی ایران در كدام گزینه به درستی ارائه شده است؟ )تألیفی( -238

 اسیدهای صنعتی  -اتن -( آمونیاک2آمونیاک            -اتانول -( اتن1

 سولفوریك اسید -پلی اتن -( آمونیاک4نیتریك اسید           -پلی اتن -( اتانول3

در واكنش اتن با هالوژن ........... یك تركیب ............ تشای  می شود ككه طكی آن تغییكر رنكگ  -239

 .................. به ............... مشاهده می شود و این تست شناسایی آلان ها به شمار می رود. )تألیفی(

1 )2Br 2( 2سفید     -قرمز -سیرنشده -مایعBr قرمز به سفید  -سیرشده -مایع 

3 )2Cl 2( 4سفید به قرمز    -سیرنشده -مایعCl سفید به قرمز -سیرشده -مایع 

 برای شناسایی آلان ها از چه روشی استفاده می شود؟ )تألیفی( -240

 lBr3)(( اثر آنها بر lCl2   4)(( اثر آنها بر gF2    3)(( اثر آنها gCl2     2)(( اثر آنها بر 1

برای رسیدن میوه های نارس از گاز ............ و برای جوشااری و برش كاری فلزها از گاز ......... و  -241

 از ............ استفاده می شود. )تألیفی(برای تأمین گرمای بخاریهای گازی 

 

18آلکین
 ها آلکن از تر سیرنشده ،ها 

 ناام كلیدی آلاین ها:

 تأمین فلزی های قطعه دادن جوش برای الزم دمای ،اتین گاز سوختن ازكاربیدی   جوشااری در -1

 نام دیگر اتین استیلن است و به این جوشااری جوش استیلن نیز می گویند. .شود می

  .دارد كربن -كربن گانۀ سه پیوند یك خود ساختار در كه است هیدروكربنی اتین -2

                                                
18 Alkyne 
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22ها فرمول عمومی آلاین -3 nn HC .را دارند 

 اتین .گیرد می قرار «ین» پسوند ،كربن هم آلاان نام در «آن» پسوند جای به آنها گذاری نام برای -4

 نكام از .اسكت هكا آلاكین خكانوادۀ عضو دومین پروپین و آلاین ترین ساده ،22HC مولاولی فرمول با

 آن ككربن دو میكان گانه سه پیوند یك و داشته كربن سه آن مولاول هر كه آید برمی چنین پروپین

 .دارد وجود

 

 .دهند می واكنش مختلف شیمیایی مواد با و دارند زیادی پذیری واكنش نیز ها آلاین-5

 

 

 

 

 

 * جوش كاری و برش كاری فلزها با سوزاندن گاز اتین

 

 

 میله اتین -* مدل گلوله

  19حلقوی های هیدروکربن

 شكده متو  یادیگر به طوری كربن های اتم آنها در كه است شده شناخته بسیاری آلی های تركیب

 كه دهد می نشان منا این .است جمله آن از سیالوهگزان .اند آورده وجود به قلقوی ساختاری كه اند

 .دارد كربن اتم شش از ای قلقه كه است ای شده سیر هیدروكربن ،ماده این

 

                                                
19 Cyclic Hydrocarbons 
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 .رود می كار به آلی های تركیب برخی گذاری نام برای كه است قلقوی معنای بهناته طالیی: سیالو 

 سكرگروه ،بنكزن .است زیر تاریساخ فرمول و  66HCمولاولی فرمول با سیرنشده هیدروكربنی ،بنزن

20آروماتیك نام به ها هیدروكربن از مهمی خانوادۀ
 .هاسكت تركیكب ایكن جملكۀ از نیكز نفتالِن .است  

)( نفتالِن 810HC است داشته كاربرد لباس و فرش نگهداری برای بید ضد عنوان به ها مدم. 

                                                
20 Aromatic 
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 بیازمایید را خود

 .بنویسید را باال قلقوی های هیدروكربن از یك هر مولاولی فرمول (الف

 .كنید رسم را آنها از یك هر خط  نقطه ساختار (ب

 

 پاسخ خود را بیازمایید

 66HCو بنزن  810HCالف( نفتالن 

 ب( این قسمت در كالس با دقت و تحت نظارم دبیر محترم رسم شود.

 تستهای تالیفی

 كدام گاز برای جوش كاربید استفاده می شود؟ )تألیفی( از -242

 ( متان4( اتین        3( اتن        2( اتان         1

 اتین در كدام گزینه بدرستی آورده شده است؟ )تألیفی( -اتن -ترتیب واكنش پذیری اتان -243

1 )224262 HCHCHC              2 )622242 HCHCHC  

3 )422262 HCHCHC               4 )624222 HCHCHC  

 چه تعداد از عبارم های زیر صحیح است؟ )تألیفی( -244

A لفظ )cycb .به معنای قلقوی است و سیالو هگزان از جمله هیدروكربن های سیرشده است 

B 66( بنزن با فرمولHC لقوی است كه سیرشده بوده و آروماتیك است.تركیبی ق 

C 810( نفتالینHC .در گذشته و قال به عنوان ضد بید استفاده می شود 

D .لفظ آروماتیك به تركیبام قلقوی خوشبو و دارای پیوند دوگانه گفته می شود ) 

E نسبت تعداد كربن در نفتالین به هیدروژن های سیالو هگزان )
6
 است.  5

 ( پنج عبارم4( دو عبارم       3( چهار عبارم         2( سه عبارم          1
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نسبت تعداد هیدروژن ها به تعداد كربن ها در دو مولاول نفتالن و سیالوهگزان به ترتیب كدام  -245

 است؟ )تألیفی(

1 )
4
5

2/       2 )
5
4

2/           3 )
5
4

2
1

/          4 )
4
5

2
1

/ 

 

 ساخت دگرگون را جهان اقتصاد که ای ماده ،نفت

 ویژگی های کلیدی نفت خام:

 مقكدار البته .است ...و آب ،اسیدها ،ها نمك برخی ،گوناگون های هیدروكربن از مخلوطی خام نفت-1

 (چرا؟) .است متغیر گوناگون نواقی در و بوده كم خام نفت در اسید و نمك

چون بسته به ویژگی های  الیه های زمین در نواقی مختلف، درصد اسید و نمك موجود در نفت خام 

 متفاوم است.

 واكنش دلی  به و دهند می تشای  را خام نفت در موجود های هیدروكربن عمدۀ بخش ها آلاان -2 

 صكرف خكام نفكت درصكد 90 از بیش كه طوری به ،روند می كار به تسوخ عنوان به اغلب كم پذیری

 مكواد تولید در پتروشیمی خوراک عنوان به آن از كمی مقدار تنها و شود می انرژی تأمین و سوزاندن

  .رود می كار به پتروشیمیایی

 دست به ها هیدروكربن از متفاوتی های دسته خام نفت از ،كنید می مشاهده شا  در كه طور همان

  .آید می

 

 

 

 خام نفت از بشاه یك در پتروشیمی خوراک و سوخت میزان نسبت* 
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 بیندیشیم هم با

 بكه آن بكه توجكه بكا .اند شده مقایسه سازنده اجزای و مواد اساس بر خام نفت نوع چهار زیر شا  در

 .دهید پاسخ ها پرسش

 

 

 

 

 

 ارد؟د تفاوتی چه بنزین با كوره نفت های مولاول اندازۀ (الف

 دارد؟ وجود سبك نفت از بیشتر سنگین نفت در مواد از دسته كدام (ب

 چیست؟ سنگین و سبك دستۀ دو به خام نفت بندی دسته مالک (پ

 عربی كشورهای سنگین نفت قیمت اما بیشتر ها نفت دیگر از شمال دریای برنت نفت قیمت چرا (م

 است؟ كمتر

 

 

 پاسخ باهم بیاندیشیم

ل های نفت كوره بزرگتر می باشد. هر چه مولاولی فرارتر باشد، جكرم مولاكول كمتكر و بنكابراین الف( اندازه مولاو

 اندازه مولاول آن كوچك تر است. 

 ب( نفت كوره 

پ( هر چه درصد نفت كوره در نفت بیشتر باشد آن نفت سنگین تر است و هر نفتی كه خوراک پتروشیمی و بنزین 

 تر است. بیشتری داشته باشد، آن نفت سبك 

و به علت ارزش بیشتر این فراورده ها نسبت به نفكت ككوره و  م( چون بنزین و خوراک پتروشیمیایی بیشتری دارد

 می توان از آن بدست آورد.  را ارزشمندتری مواد اولیه نفت سفید قیمت آن باالتر است .بطور كلی
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 تستهای تالیفی

 لیفی(چه تعداد از عبارم های زیر صحیح است؟ )تأ -246

A.نفت خام مخلوطی از هیدروكربن ها و برخی نمك ها و اسیدها و آب و سایر مواد است ) 

B )90% .نفت خام صرف سوزاندن و تأمین انرژی می شود 

C.آلان ها بخش عمده ی نفت خام را تشیا  می دهند ) 

Dنهكا داده ( سوخت كشتی های اقیانوس پیما نفت كوره است كه در جنوب خلیج همیشه فارس بكه آ

 می شود.

E تنها مقدار كمی از نفت خام به عنوان خوراک پتروشیمی برای تولید مواد پتروشیمیایی به كار مكی )

 رود.

 ( پنج عبارم4( دو عبارم        3( چهار عبارم        2( دو عبارم         1

 ی(كدام نوع نفت خام برای خوراک پتروشیمی و بنزین مناسب تر است؟ )تألیف -247

 ( سنگین ایران 2( سبك كشورهای عربی           1

 ( سنگین كشورهای عربی4( برنت دریای شمال             3

 درصد گازوئی  در كدام نفت خام از همه بیشتر است؟ )تألیفی( -248

 ( برنت دریای شمال4( سنگین ایران       3( سبك اعراب       2( سنگین اعراب          1

 نفت كوره در كدام نوع نفت خام از همه بیشتر است؟ )تألیفی(درصد  -249

 ( برنت دریای شمال4( سنگین ایران        3( سبك اعراب      2( سنگین اعراب     1

نوع نفت خام معروف در كدام گزینه بدرستی آورده شكده اسكت؟  4ترتیب درصد نفت كوره در  -250

 )تألیفی(

 سنگین ایران  سنگین اعراب  برنت دریای شمال  ( سبك اعراب 1

 سنگین ایران  سنگین اعراب  سبك اعراب  ( برنت دریای شمال 2
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 سنگین اعراب  سنگین ایران  سبك اعراب  ( برنت دریای شمال 3

 سنگین اعراب سنگین ایران  برنت دریای شمال  ( سبك اعراب 4

 است؟ )تألیفی( بیشتر %5درصد نفت كوره در كدام نوع نفت خام از  -251

 ( سنگین ایران 2( سنگین كشورهای عربی        1

 ( برنت دریای شمال4( سبك كشورهای عربی       3

نوع نفت خام معروف در كدام گزینه بكه ترتیكب  4درصد فراوانی خوراک پتروشیمی موجود در  -252

 آمده است؟ )تألیفی(

 برنت  سنگین اعراب  ( سنگین ایران = سبك اعراب 1

 برنت  سنگین اعراب = سبك اعراب  ( سنگین اعراب 2

 سنگین ایران  سنگین اعراب = سبك اعراب  ( برنت 3

 سنگین اعراب سنگین ایران = سبك اعراب  ( برنت 4

 درصد فراوانی نفت سفید كدام دو نوع نفت خام یاسان است؟ )تألیفی( -253

 برنت دریای شمال  -( سبك ایران2سنگین ایران          -( سبك اعراب 1

 شمالبرنت دریای  -( سبك اعراب4سنگین ایران        -( برنت دریای شمال3

 نفت خام معروف جهان در كدام گزینه بدرستی وكر شده است؟ )تألیفی( 4درصد گازوئی  در  -254

 برنت  سنگین ایران  سبك اعراب  ( سنگین اعراب 1

 سنگین اعراب  سنگین ایران  سبك اعراب  ( برنت 2

 برنت  سبك عربی  سنگین ایران  ( سنگین اعراب 3

 سنگین اعراب سبك اعراب  سنگین اعراب  ( برنت 4

 نوع از اجزاء نفت خام در كدام گزینه بدرستی آورده شده است؟ )تألیفی( 4میزان فراریت  -255

 نفت كوره  گازوئی   نفت سفید  ( بنزین و خوراک پتروشیمی 1
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 نفت كوره  نفت سفید  گازوئی   ی ( بنزین و خوراک پتروشیم2

 نفت كوره  نفت سفید = گازوئی   ( بنزین و خوراک پتروشیمی 3

 نفت كوره گازوئی    نفت سفید ( بنزین و خوراک پتروشیمی 4

 در نفت سنگین درصد ................ بیشتر از نفت سبك است. )تألیفی( -256

 ( گازوئی 4( نفت سفید    3( نفت كوره     2( بنزین و خوراک پتروشیمی      1

 خام كمتر است؟ )تألیفی(قیمت كدام نفت خام از بقیه بیشتر و كدام نفت  -257

 سنگین ایران  -( برنت2سنگین كشورهای عربی         -( برنت1

 سنگین كشورهای عربی -( سنگین ایران4برنت         -( سبك كشورهای عربی3

 

 

 

 

 دانید می آیا

 اقیكانوس كشكتی هكزاران ساالنه و است جهان دریایی مناطق آمدترین و رفت پر از یای فارس خلیج

 مكورد سوخت توانند می و است بوده كوره نفت ها كشتی این سوخت .شوند می منطقه این وارد پیما

 سكوخت رو این از .دهند ادامه خود دریایی سفر به و كنند دریافت فارس خلیج شمال در را خود نیاز

 تواند می دریایی صنایع زایی اشتغال و آوری ارز های زمینه ترین مهم از یای ها كشتی این به رسانی

 ایكن از زیكادی سكهم تواند می فارس خلیج در ویژه جغرافیایی موقعیت به توجه با ایران كشور .باشد

 .كند خود نویب را منافع
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 پاالیش نفت خام 

21پاالیش را خام نفت ،آب و اسیدها ،ها نمك كردن جدا از پس-1
  .كنند می 

 نقطكۀ بكا هكایی مخلوط صورم به را آن ایه هیدروكربن ،جزء به جزء تقطیر از استفاده با واقع در-2

  .كنند می جدا هم به نزدیك جوش

 مراحل تقطیر جز به جز:

 می هدایت تقطیر برج به را آن و دهند می گرما بزرگ ای محفظه درون را خام نفت ،كار این برای-1

  .كنند

 وارد برج پایین قسمت به داغ خام نفت كه هنگامی .یابد می كاهش دما باال به پایین از برجدر این -2

 سكوی بكه و آمده بیرون مایع از ،پتروشیمیایی مواد جمله از فرّارتر و تر سبك های مولاول ،شود می

 .كنند می قركت برج باالی

 هایی سینی در و شوند می تبدی  مایع به و شده سرد ،روند می باالتر ها مولاول این كه تدریج به -3

 مخلكوط ترتیكب بكدین .شوند می خارج برج از و شده وارد دارند رارق برج گوناگون های فاصله در كه

 .شوند می جداسازی خام نفت از هم به نزدیك جوش نقطۀ با هایی

 اهمیت دانش پاالیش نفت خام:

 ،ونقك  قمك  صكنعت در بزرگ تحولی ایجاد سبب ،خام نفت پاالیش فناوری و دانش به دستیابی-1

 .شد صنایع دیگر و پتروشیمی

 سكوی از و داد مكی قكرار صكنایع اختیكار در را مناسب و ارزان سوخت سویی از ،خام نفت الیشپا-2 

  .شد می قیمت ارزان الاتریای انرژی تولید به منجر ،دیگر

 

                                                
21 Refining 
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 و اسكتفاده ككه جایی تا شود بیشتر روز به روز سیاه طالی اهمیت و ارزش تا شد سبب روند این همۀ

 و توجكه ككانون گذشكته سدۀ در الهی هدیۀ این .داد تغییر شااراآ را زندگی چهرۀ ،آن بیشتر شناخت

 منبع این قساب بی مورف و استخراج اما .بود جهان سطح در اقتوادی و سیاسی ،اجتماعی تحوالم

 .(2 نمودار) باشد پایان به رو اندوخته این تا شده سبب خدادادی

 

 

 

 

 آبی خط (.سبز و قرمز ،آبی های خط) شده ردبرآو و (سیاه خط) شده تولید خام نفت مقدار -2 نمودار

 .برآورد میانگین قرمز خط و بیشترین سبز خط ،كمترین

 دانید می آیا

 :است زیر شرح به جهان نفت وخایر از اپك عضو كشورهای سهم

 

 

 

 

 ایران  و عراق به ترتیب بزرگترین دارندگان وخایر نفت جهانند.  -ونزوئال-ناته: عربستان 
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 ی تالیفیتستها

 سهم كشورهای عضو اپك از وخایر نفت جهان چند درصد است؟ )تألیفی( -258

1 )50%        2 )90%        3 )81%         4 )19% 

 سهم كشورهای عضو تقریباً بیش از ............. برابر سایر كشورهای دارنده نفت است. )تألیفی( -259

 ( ده برابر4( چهار برابر           3       ( سه برابر    2( دو برابر           1

بیشترین درصد تواقب منابع خام در شورای همااریهای نفتی اپك متعلق بكه ككدام كشكورها  -260

 است؟ )تألیفی(

 عربستان -( عراق4عراق    -( ونزوئال3عربستان     -( ایران2عربستان     -( ونزوئال1

 ست؟ )تألیفی(پاالیش نفت خام شام  چه مراقلی ا -261

 تقطیر جز به جز بر اساس تفاوم دمای جوش  ←( جدا كردن نمك ها و اسیدها و آب 1

 جدا كردن میعانام گازی  ←جدا كردن نمك ها و اسیدها  ←( گرم كردن مخلوط نفت خام 2

 جدا كردن مایعام بر اساس تفاوم ویساوزیته  ←( زدودن گوگرد و گاز 3

 سوزاندن نفت خام برای زدایش گاز ترش ←از نفت خام ( جدا كردن اسیدها و گوگرد 4

 مراق  تقطیر جز به جز در كدام گزینه بدرستی آمده است؟ )تألیفی( -262

جدا شدن مایعام  ←قركت به سوی لوله های سرد كننده  ←زدایش گازها  ←( گرمای نفت خام 1

 بر اساس دمای جوش 

قركت مولاول های سكنگین بكه  ←رج تقطیر هدایت به ب ←گرمای نفت خام  ←( زدایش گازها 2

 مایع شدن در سینی ها  ←باالی برج 

قركت مولاول های سبك و فرار به سوی باالی برج  ←هدایت به برج تقطیر  ←( گرمای نفت خام 3

 مایع شدن در سینی ها  ←
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جكدا شكدن  ←قركت به سوی لوله هكای سكردكننده  ←هدایت به برج تقطیر  ←( زدایش گازها 4

 یعام بر اساس دمای جوشما

صكنعت ایجكاد ككرد؟  2دستیابی به دانش و فناوری پاالیش نفت خام تحكول بزرگكی در ككدام  -263

 )تألیفی(

 پتروشیمی  -( قم  و نق 2پتروشیمی          -( مواد آرایشی بهداشتی1

 برق -( پتروشیمی4قم  و نق                   -( برق3

 نفت خام در كدام گزینه به درستی آورده شده است؟ )تألیفی(دو منفعت كلیدی پاالیش  -264

 تولید سوخت ارزان      -( تولید دارو1

 تولید سوخت ارزان مناسب  -( تولید مواد پتروشیمی ارزان2

 تولید انرژی الاتریای ارزان  -( تولید دارو3

 تولید انرژی الاتریای ارزان -( سوخت ارزان و مناسب4

............ میلیكارد  2037.............. میلیارد بشاه و در سكال  2026نفت خام در سال  برآورد تولید -265

 ............. میلیارد بشاه است كه روند افزایشی دارد. )تألیفی( 2047بشاه و در سال 

 60كمتر از  -50كمتر از  -40( بیش از 2       60بیش از  -50بیش از  -40( بیش از 1

 70بیش از  -60بیش از  -50( بیش از 4      60بیش از  -50كمتر از  -40( كمتر از 3

 نکات طالیی زغال سنگ:

NSOHC صورم به را سنگ زغال كلی فرمول-1  .كنند می برآورد 996135

 

 

 

 .است فسیلی های سوخت از یای سنگ زغال-2

  .رسد می سال 500 به سنگ زغال وخایر عمر طول كه دهد می نشان برآوردها -3



 استاد زارع 747کتاب شیمی 

151 
 

 زغكال بكا نفكت جایگزینی اما .شود نفت جایگزین ،سوخت عنوان به تواند می سنگ زغال رو این از-4

  .شكود مكی ای گلخانه اثر تشدید و شده هواكره به ها آالینده انواع از بیشتری مقدار ورود سبب سنگ

ولیكد شكده توسكط زغكال علت این امر اینست كه چون گازهای بیشتری به ازای هر كیلوژول انكرژی ت

سنگ به هواكره وارد می شود  و بخووص كربن دی اكسید بیشتر طكی سكوختن آن آزاد مكی شكود، 

 باعث تشدید اثر گلخانه ای و گرم شدن دمای زمین با آهنگی سریعتر می شود.

 سنگ زغال با بنزین مقایسه -2 جدول

 

 

 

  سنگ زغال کارایی بهبود های راه

 دیگر های ناخالوی و گوگرد قذف منظور به سنگ زغال وشوی شست -1

 روی از خروجكی گازهكای عبكور با ها نیروگاه از شده خارج اكسید دی گوگرد گاز انداختن دام به -2

 اكسید كلسیم

)()()( sCaSOsCaOgSO 32  

 

 از بكیش اخیكر سده در كه ای گونه به .است آن استخراج دشوار شرایط ،سنگ زغال مشاالم از یای

اما دلی    .اند داده دست از را خود جان معدن فروریختن یا انفجار اثر در جهان سطح در نفر 500000

 این امر امر چیست؟

ی معكادن زغكال انفجارهكادر یك كالم می توان انگشت اتهام را به سمت گاز متان دراز ككرد چكون   

 .هدد می رخ معدن در سنگ زغال از شده آزاد متان گاز تجمع دلی  به اغلبسنگ 
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 ویژگی های متان این قاتل بیرحم معادن زغال سنگ:

 ،برسد درصد 5 از بیش به معدن هوای در آن مقدار هرگاه و است رنگ بی و بو بی ،سبك گازی متان 

 خواهد بیشتر نیز انفجار اقتمال ،برود باالتر متان درصد هرچه است بدیهی .دارد وجود انفجار اقتمال

 متان گاز مقدار و رعایت دقیق طور به معدن در ایمنی اصول و ستانداردهاا است ضروری بنابراین .شد

  .شود كنترل و گیری اندازه پیوسته معدن هوای در

 چطور متان خطرناک را کنترل کنیم؟

 .است قوی و مناسب تهویه از استفاده معدن هوای در متان كاهش های راه از یای

 دانید می آیا

 .شكود می یافت كشورها همه در تقریباً و دارد جهان سراسر در اسبیمن نسبی پراكندگی سنگ، زغال

       تشكای  ككربن را آن درصكد 80 از بكیش ككه طكوری بكه .است كربن سنگ زغال سازنده اصلی جزء

 عنوكرهای توجهی قاب  مقدار به كه است گوناگون های تركیب از مخلوطی نیز سنگ زغال .دهد می

 گوناگون فلزهای از كمی مقادیر سنگ زغال در البته .دارد نیز اكسیژن و نیتروژن گوگرد، مانند دیگری

 .دارد وجود ...و جیوه آرسنیك، سرب، آلومینیم، مس، نیا ، مانند

 دانید می آیا

 مكی سكنگ زغكال ككه هایی نیروگاه توصیف، این با .است ppm20050سنگ زغال در جیوه مقدار

 .كنند می وارد هواكره به جیوه مگر هزاران روزانه سوزانند

 صنعت با پیوند

 مزایای قم  و نق  هوایی:

 است.  نق  و قم  قالت ترین سریع هوایی نق  و قم -1

 ندارد. ،آن وتعمیرام سازی جاده به نیاز -2

 با آن مقدور است. ،آسان مسافرم -3
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 ن میسر است.توسط آ و دست دور نقاط در قتی اضطراری مواقع در خوب رسانی خدمام -4

 آهنگ سریعی ندارد؟ این صنعتبا اینهمه امتیاز این پرسش به وهن خطور می كند كه چرا توسعه ی 

 افراد معدودی در اجتماع  می توانند از آن استفاده كنند.  ،آن زیاد بسیار هزینۀ دلی  به-1

قم  بار مقرون به  و برای كه قیمتهای رقابتی تر ارایه می دهند پست مانند ها شركت برخی وجود-2

 صرفه تر هستند. لذا رشد این صنعت را با چالش روبرو می كنند.

 هواپیمكایی هكای شكركت بین زیادی رقابت و است گسترش به رو صنعت این ،ها مسئله این وجود با

    نشكان را هواپیمكا سكوخت اهمیكت رونكد این .دارد وجود هواپیما از گیری بهره و ساخت در گوناگون

 .دهد می

 نکات طالیی سوخت هواپیما:

 .شود می تولید ها پاالیشگاه تقطیر های برج در خام نفت پاالیش از هواپیما سوخت -1

 سكفید نفكت .شكود می تهیه هاست آلاان از مخلوطی كه سفید نفت از عمده طور به سوخت این -2

 .است كربن پانزده تا ده با هایی آلاان شام 

 اهمیت تولید سوخت هواپیما:

 اقتیكاج نیكز باالیی فنی دانش به كه است آور ارز و مهم صنایع از یای هواپیما سوخت تولید مروزها 

 در و ككرده ككارآفرینی عرصكه ایكن بكه ورود بكا تواننكد مكی بنیان دانش های شركت رو این از .دارد

 .بردارند را مؤثری های قدم كشور اقتواد شاوفایی

. برای ایكن منظكور است آن استفاده و توزیع مراكز به آن قالانت ،سوخت تأمین در مهم مسائ  از یای

 روشهای زیر وجود دارد:

 این انتقال از این طریق انجام می شود  درصد 66 قدودكه  لوله خطوط طریق از -1

 آهن راه از استفاده -2 

 پیما جاده نفتاش -3
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  یا همان نفت كشها نفتی های كشتی -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوخت انتقال طوطخ از نمایی  -20 شا 

 

 دانید می آیا

 كیلكومتر هكزار چهكارده طریق از نفت مخابرام و لوله خطوط شركت توسط نفتی های فراورده انتقال

 فراورده لیتر میلیارد 120 از بیش خورشیدی 1395 سال در كه طوری به .شود می انجام لوله خطوط

 از لیتكر میلیكارد 2/2 به نزدیك اپیماهو سوخت كه است شده داده انتقال كشور سراسر به نفتی های

 .است داده اختواص خود به را مقدار این

 

 تستهای تالیفی

 فرمول كلی زغال سنگ در كدام گزینه بدرستی آمده است؟ )تألیفی( -266

1 )NsOHC 1174120    2 )NsOHC 996135     3 )NpOHC 796135      4 )NpOHC 1174120 
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 چند نوع عنور در زغال سنگ داریم؟ )تألیفی( -267

1 )5          2 )4            3 )6          4 )7 

 چه تعداد از عبارم های زیر در ارتباط با زغال سنگ صحیح است؟ )تألیفی( -268

A سال می رسد. 500( از سوخت های فسیلی است كه طول عمر آن به بیش از 

Bیگزینی به عنوان سوخت بجای نفت خام را دارد و از آن برای محیط زیست بكی خطرتكر ( قابلیت جا

 می باشد.

C .میزان گرمای آزاد شده از زغال سنگ در قیاس با بنزین بیشتر است ) 

D 2( طی سوختن زغال سنگ عالوه بر فرآورده های قاص  از سوختن بنزینNo  2وSo  هم آزاد مكی

 شود. 

E 2( میزانCo  گرم بیشتر از بنزین است.  039/0تولید شده زغال سنگ 

F درصد آن را كربن تشای  می دهد.  80( پراكندگی زغال سنگ در جهان بیشتر از نفت خام است و 

 م( چهار عبار4( دو عبارم       3( سه عبارم          2( یك عبارم       1

زغال سنگ مانند نفت خام مخلوطی از ............. است و بكه مقكدار قابك  تكوجهی ......... و ....... و  -269

 ............ دارد. )تألیفی(

            C ،S ،P -( تركیبام سادهC ،S ،P           2 -( تركیب های گوناگون1

          S ،N ،O -( تركیبام سادهS ،N ،O         4 -( تركیب های گوناگون3

 در زغال سنگ مقدار كمی از كدام فلزام به همراه آرسنیك به عنوان نافلز وجود دارد؟ )تألیفی( -270

 ( سرب، آهن، مس، جیوه، كبالت 2( نیا ، سرب، آهن، جیوه، مس         1

 ( سرب، نیا ، مس، آلومینیوم، جیوه4( آلومینیوم، سرب، آهن، جیوه، مس      3
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زان جیوه در زغال سنگ ............ است كه این در نیروگاههایی كه با سوخت زغال سنگ ككار می -271

 می كنند باعث آالیندگی بسیار باالیی می شود كه به هواكره منتشر می شود. )تألیفی(

1 )ppm180100     2 )ppm20090     3 )ppm12060    4 )ppm20050 

 روزانه چه مقدار جیوه در نیروگاههای با سوخت زغال سنگ به هواكره وارد می شود؟ )تألیفی( -272

 ( چند هزار تن4( چند صد گرم      3( چند هزار گرم       2( چند هزار كیلوگرم     1

 شست و شوی زغال سنگ به چه هدفی انجام می شود؟ )تألیفی( -273

 یتروژن و ناخالوی های دیگر( قذف ن1

 ( قذف گوگرد و ناخالوی های دیگر 2

 ( استحوال عنورهای فلزی آن و افزایش گرمای سوختن 3

 ( قذف نیتروژن و گوگرد و كربن آن4

خروجی از زغكال سكنگ سكوزانده شكدن در نیروگاههكا از ككدام مكاده  2Soبرای بدام انداختن  -274

 د؟ )تألیفی(استفاده می شو

1 )32CoK         2 )OK2           3 )3CaCo       4 )CaO 

حیح در نیروگاههای مورف كننده زغال سكنگ ككدام مكورد صك 2Soبر گاز  CaOدر اثر تأثیر  -275

 ؟ )تألیفی(نیست

 ( میزان آالیندگی نیروگاهها كم می شود.2( تولید یك جامد قطبی می شود.       1

 به هواكره منتشر می شود. 2Co( گازهای 4( تركیبی غیرفرار تشای  می شود.         3

ریختن معادن زغال سنگ جان خكود  در سده ی اخیر ............. نفر در جهان در اثر انفجار یا فرو -276

 را از دست داده اند. )تألیفی(

1 )10000        2 )50000       3 )100000      4 )500000 
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 انفجار معادن زغال سنگ به علت تجمع ............. رخ می دهد. )تألیفی( -277

 22HC( گاز اتین 42HC     4( گاز اتن 62HC        3( گاز اتان 4CH      2( گاز متان 1

 است؟ )تألیفی( نادرستكدام مورد پیرامون گاز متان در معادن زغال سنگ  -278

 ( گاز متان بی رنگ و بی بو و سبك است لذا با چشم قاب  مشاهده نیست.1

 درصد برسد اقتمال انفجار وجود دارد. 5به بیش از ( هرگاه مقدار آن در هوای معدن 2

 درصد برسد خطری ندارد.  20( اگر مقدار گاز متان در هوای معادن به بیش از 3

( برای رفع خطر انفجار متان در معادن عالوه بر كنترل و اندازه گیری لحظه ای آن استفاده از تهویه 4

 ی مناسب هم ضروری است.

 و نق  هوایی بر سایر سیستم های قم  و نق  چیست؟ )تألیفی( مهمترین مزیت قم  -279

  ( عدم نیاز به جاده سازی و نگهداری جاده 1

 ( مسافرم سریع و خدمت رسانی خوب 2

 ( اماان سرویس دهی قتی در نقاط دوردست و صعب العبور 3

 ( هر سه صحیح است. 4

 های قم  و نق  چیست؟ )تألیفی( نقطه ی ضعف قم  و نق  هوایی در قیاس با سایر سیستم -280

 ( هزینه زیاد آن 2  ( اقتیاج به تانولوژی باال 1

 ( ظرفیت كم ناوگان هوایی 4  ( عدم در دسترس بودن آن 3

 نفت سفید شام  ............. با تعداد ............ الی ............. كربن است. )تألیفی( -281

 15، 10 -( آلان هایی2  15، 10 -( آلاان هایی1

 30، 20 -( آلان هایی4  30، 20 -( آلاان هایی3
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در قدود ............... میلیارد لیتر بكوده اسكت ككه سكوخت  95انتقال فرآورده های نفتی در سال  -282

هواپیما با ................ میلیارد لیتر جز موارد كلیدی فعالیت شركت خطوط لوله و مخابرام نفت از طریق 

 ..... هزار كیلومتر شباه لوله بوده است. )تألیفی(..........

1 )160-5-16 2 )120-5-6 3 )120-2/2-14 4 )160-2/2-14 

 چه تعداد از عبارم های زیر پیرامون سوخت هواپیما نادرست است؟ )تألیفی( -283

A.از پاالیش نفت خام در برجهای تقطیر پاالیشگاهها تولید می شود ) 

Bر عمده از نفت كوره كه مخلوطی از آلاان هاست تهیه می شود.( سوخت هواپیما به طو 

C تولید سوخت هواپیما اقتیاج به تانولوژی باالیی دارد كه باید توسط شكركت هكای دانكش بنیكان )

 انجام شود.

D.میزان فراریت سوخت هواپیما از نفت كوره بیشتر است ) 

Eآلی كمتری اند. ( سوخت هواپیماها نسبت به نفت خام سباتر و قاوی مواد 

 ( چهار عبارم 4 ( سه عبارم 3 ( یك عبارم 2 ( دو عبارم 1

انتقال سوخت به مراكز توزیع سوخت به میزان ........... درصكد توسكط خطكوط لولكه و مكابقی از  -284

 طریق راه آهن، نفتاش جاده پیما و كشتی های نفتی انجام می شود. )تألیفی(

1 )20   2 )80  3 )66  4 )56 
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 ای دوره های تمرین

 جداسكازی ،بكاریم یكون از استفاده با را شیمیایی كود ای نمونه از /g452 در موجود سولفام یون -1

 یكون قسكب بكر شكیمیایی ككود خلكوص درصد .است آمده دست به سولفام باریم گرم 18/2 و كرده

 است؟ چند سولفام

 واككنش مطكابق سولفام (II) مس محلول با درصد 90 خلوص اب آلومینیم فلز گرم 1/8 واكنش از -2

 شود؟ می آزاد مس فلز گرم چند ،زیر

)()()()()( aqSOAlsCuaqCuSOsAl 3424 332  

 شود می تهیه زیر واكنش از كه است خورشیدی های سلول سازندۀ اصلی عنور سیلیسیم -3

)()()()( gCOlSisCsSiO Co

22 3000
2         

 

 .كنید یسهمقا را سیلیسیم با كربن پذیری واكنش (الف

 را سیلیسكیم خلكوص درصكد .اسكت گكرم 0001/0 قاص  سیلیسیم گرم 100 در ناخالوی مقدار (ب

 .كنید قساب

 .دهد می نشان را ای دوره جدول دوم دورۀ عنورهای پذیری واكنش تغییر كلی روند زیر نمودار -4

 

 

 

 

 است؟ صفر قدود در 18 گروه عنورهای پذیری واكنش چرا (الف

 .دهید توضیح را پذیری واكنش یرتغی روند( ب
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 .كنید گذاری نام آیوپاک روش به را زیر های هیدروكربن از یك هر -5

 

 

 

 

 

 

 

 .دهید پاسخ شده مطرح های پرسش به زیر های واكنش به توجه با  -6

232

24

2

1

TiOFeTiOFe

MgClTiMgTiCl





)

)
 

 .كنید موازنه را آنها از یك هر (الف

 .كنید مشخص را Ti و Mg، Fe عنورهای پذیری واكنش ترتیب (ب

 شكدن انجكام صكورم در) چرا؟ شود می انجام مناسب شرایط در زیر واكنش آیا كنید بینی پیش (پ

 .(كنید موازنه و كام  را واكنش

................ 

32OFeMg 

 در استفاده آن كاربردهای از یای .است خوردگی برابر در وممقا و چگال كم ،محام فلزی تیتانیم (م

710543مورف  از ای كارخانه در اگر .است دوچرخه بدنه /  گرم تیتكانیم)(IV  ،610917كلریكد / 

 .كنید قساب را واكنش درصدی بازده ،آید دست بهگرم فلز تیتانیم 

 مكی شمار به جهان معدنی صنعتی های مجتمع ترین بزرگ از یای ،كرمان سرچشمۀ مس معدن -7

 مكی انجام زیر واكنش ،آن معدن سنگ از خام مس تهیۀ برای .است مس تولیدكنندۀ بزرگترین و رود

 .شود
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222 SOCuOSCu  

مس خام تهیه مكی شكود.  /kg54190 قدود %85( سولفید با خلوص IIمس ) kg400الف( با مورف 

 بازده درصدی واكنش را قساب كنید.

 دارد؟ باری زیان تأثیر زیست محیط روی واكنش این چرا (ب

)(هگزان  -8 146HC  هگزان  -1و)( 126HC  .دو مایع بی رنگ هستند 

 .كنید شنهادپی مایع دو این تشخیص برای روشی (الف

 .كنید پر زیر واكنش در را خالی جای (ب

)(........)(
)(

lHClHC
sNi

146126   

 پاسخ تمرین های دوره ای

 

1-  







 2
42

4

2
4

4

2
4

4

4
4 90

1
96

1
1

233
1

182 gSO
molSO

gSO

molBaSO

molSO

gBaSO

molBaSO
gBaSO .. 

%7336100
2045

90
.

.


g

g  درصد خلوص 

2-  

gCu
molCu

gCu

molAl

molCu

gAl

molAl

gAl

gAl
gAl 7125

1
563

2
3

27
1

100
90

1182 .
.

..  

هكا از واككنش دهنكده هكا الف( واكنش هایی كه به طور طبیعی پیش می روند، واكنش پذیری فراورده  -3

كمتر است چون كربن واكنش دهنده است پس نسبت به سیلیسیم واكنش پذیری دارد و سریع تر تركیكب 

 تشای  می دهد 

 ب( 

99999900010100 ..  

%999999100
100
999999

.
.


g

g  درصد خلوص 

ر اسكت. در نتیجكه تمایك  بكه الف( زیرا در این عنورها، زیر الیه های الاترونی در الیه ظرفیت كامالً پك -4

 گرفتن یا دادن و اشتراک الاترون ندارند. 

ب( از چپ به راست در جدول تناوبی با افزایش عدد اتمی، واكنش پذیری فلزها كاهش می یابد و از گكروه 

به بعد، واكنش پذیری نافلزها افزایش می یابد كه در این صورم بیشترین واكنش پذیری فلكزام گكروه  14
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 است.  17بیشترین واكنش پذیری در نافلزام در گروه اول و 

 دی متی  اوكتان  -3، 6تترا متی  هپتان       ب(  -2، 3، 4، 6الف(  -5

 دی متی  پنتان  -2، 4دی متی  هگزان         ث(  -2، 4اتی  هپتان          م(  -3پ( 

 تری متی  هپتان  -2، 4، 5ج( 

 الف(  -6

232

24

3432

22

TiOFeTiOFe

MgClTiMgTiCl




 

 MgTiFeب( 

 زیرا واكنش پذیری منیزیم از آهن بیشتر است و تولید تركیب می كند.  -پ( بله

FeMgOOFeMg 233 32   
 م( 

gTi
molTi

gTi

molTiCl

molTil

gTiCl

molTiCl
gTiCl 6

44

4
4

7 10948
1

8747
1
1

6189
1

10543  .
.

.
. 

%4888100
10948
10917

6

6

.
.

.





  بازده درصدی 

 الف( -7

 

kgCu
gCu

kgCu

molCu

gCu

SmolCu

molCu

SgCu

SmolCu

kgCu

gCu

kgCu

kgCu
kgCu 57271

1000
1

1
563

1
2

159
1

1
1000

100
85

400
22

2 .
.

  

 

%167100
57271
54190

.
.

.
دی بازده درص 

تولید می شود كه از آالینده های هوا است و هنگام بارش باران، باران اسكیدی  2SOب( در این واكنش گاز 

تولید می شود و با نفوو در خاک سبب فرسایش خاک و از بین رفتن یون های منیزیم و كلسیم می شود و 

ی سنگی فلزام باعث خوردگی آن ها خواهد شد و همكین یونها به اعماق خاک می روند. و با بارش بر نماها

 طور باعث از بین رفتن موجودام آبزی نیز می شود. 

هگزن چون سیر نشده است با برم واكنش می دهد و در نتیجه ظرف  -1الف( استفاده از برم: در نتیجه  -8

 دارای آن بی رنگ می شود.

)()()(ب(                  
)(

lHCgHlHC
sNi

1462126    
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 پاسخ تشریحی تستهای فصل اول:
 1پاسخنامه فصل 

 صحیح است. 1گزینه   -1

 صحیح است. 2گزینه   -2

 صحیح است. 4گزینه   -3

 صحیح است. 4گزینه  -4

 صحیح است. 4گزینه  -5

 صحیح است.  2گزینه  -6

 عبارم اول درست است.

 عبارم دوم به علت استفاده از لفظ نامحدود غلط است.

 سوم به منابع پیدا و ناپیدا اشاره دارد لذا صحیح است.عبارم 

 عبارم چهارم هم به یای از كاربردهای مواد استخراج شده از زمین اشاره می كند لذا صحیح است. 

عبارم پنجم غلط است چراكه در ساخت شات  ها هم از منكابع پیكدا و هكم از منكابع ناپیكدای زمكین 

 استفاده شده است.

 ح است.صحی 4گزینه  -7

 صحیح است. 4گزینه  -8

 صحیح است. 3گزینه  -9

 صحیح است. 2گزینه  -10

 صحیح است. 2گزینه  -11

 صحیح است. 2گزینه  -12

 صحیح است. 1گزینه  -13
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 صحیح است. 1گزینه  -14

 صحیح است.  2گزینه  -15

  مكیالد و سكال قبك 3500میلیون سال قب  از میالد مسیح و دوره ی برنكزی  5/2دوره ی سنگی به 

 سال قب  میالد برمی گردد. 1000آهنی 

 صحیح است.  4گزینه  -16

تمام صنایع وكر شده تحت تأثیر نقش مواد گوناگون هستند. در واقع مواد نقشی شگرفت و مؤثر روی 

 آنها دارند.

 صحیح است. 4گزینه  -17

 صحیح است. 1گزینه  -18

 صحیح است. 1گزینه  -19

 صحیح است.  2گزینه  -20

غلط است چون انسان ابتدا بكه دانكش سكفالگری دسكت یافكت و بعكد از آن بكه دانكش  Bتنها عبارم 

 استخراج و استفاده از فلزام پی برد.

 صحیح است. 2گزینه   -21

 صحیح است. 1گزینه  -22

 صحیح است. 3گزینه  -23

 صحیح است. 3گزینه  -24

 ی به رشد و توسعه كشورها كمك نمی كند.چون استفاده از منابع زمینی تجدیدناپذیر و خام فروش

 صحیح است. 1گزینه  -25

میلیارد تن برآورد  16این رقم  2030میلیارد تن است و در سال  8بطور تقریبی  2015چون در سال 

 و پیش بینی شده است.
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 صحیح است. 2گزینه  -26

 صحیح است. 4گزینه  -27

 صحیح است. 1گزینه  -28

 صحیح است.  4گزینه  -29

SioSiدر ساختار شن و ماسه پیوندهای   .كه وجود دارد 

 صحیح است. 3گزینه  -30

 صحیح است.  3گزینه  -31

 گزینه یك در صورتی كه استی  ضد زنگ بود صحیح بود.

 صحیح است. 1گزینه  -32

 صحیح است. 2گزینه  -33

 صحیح است. 1گزینه  -34

 ن بوورم غیریاسان یا غیریانواخت توزیع شده اند.صحیح است. منابع زمی 2گزینه  -35

 صحیح است. 4گزینه  -36

 صحیح است.  2گزینه  -37

410987هر دو به میزان  / .تن در جهان برآورد شده اند 

 صحیح است. 1گزینه  -38

1010233بارم است از ع Pو  Alكه مقدار آن ها به ترتیب برای  /  1010974و / .تن 

 صحیح است.  2گزینه  -39

 كه به مقدارهای زیر در طبیعت برآورد شده اند:

3

3

106

10121





In

Hf / 

 صحیح است. 4گزینه  -40
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310121چون میزان هافنیم قدود  / .تن در جهان برآورد شده است 

 صحیح است. 4ه گزین -41

 تن در عرصه ی گیتی دارند. 810وخیره ی معادل  Znو  Cr ،Cu ،Pb ،Niپنج فلز 

 صحیح است. 4گزینه  -42

 در جهان به صورم زیر است:  P و Alوخیره 

10

10

10974

10233





/:

/:

P

Al 

 صحیح است. 2گزینه  -43

610303( معادل Uوخیره اورانیوم ) /  و وخیره آنتیموان)(Sb  610863معادل / .تن است 

 ح است.صحی 4گزینه  -44

510695به میزان Agنقره  /  510531و تیتان به مقدار / .تن وجود دارد 

 صحیح است.  3گزینه  -45

710121قلع وخیره ای  / .دارد 

 ند. تن دار 410پالتین و رودیم و طال وخیره ای از توان  -46

4

4

4

10978

10987

10987







/:

/:

/:

Au

Ru

Pt

 

 صحیح است.  4گزینه  -47

مثال روشن این دانشمندان دیمتری ایوانوویچ مندلیف می باشد كه جدول دوره ای عناصر را طراقكی 

 كرده است.

 صحیح است. 2گزینه  -48

 صحیح است. 3گزینه  -49

 صحیح است. 3گزینه  -50
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 صحیح است. 4گزینه  -51

 ل وكر نمی شود.كاربرد عنورها در جدو

 صحیح است.  3گزینه  -52

نمایش داده می شود و بنیادی تكرین  Zعبارم اول غلط است چراكه جدول بر اساس عدد اتمی كه با 

 ویژگی هر عنور است تدوین شده است. 

عبارم دوم كامالً صحیح است. به بیرونی ترین الیه ی الاترونی الیه ی واالنس یا ظرفیكت گفتكه مكی 

 شود.

 ستون یا گروه داریم.  18دوره یا تناوب یا ردیف در جدول به همراه  7م سوم كامالً صحیح است. عبار

 عبارم چهارم كامالً صحیح است. 

 عبارم پنجم هم كامالً صحیح است.

 صحیح است.  4گزینه  -53

 برای بردهای الاترونیك از نیم رساناها كه عمدتاً شبه فلزند، بهره می بریم.

 صحیح است. 4گزینه  -54

 هدایت گرمایی گرافیت ضعیف ولی رسانایی قوی دارد و ساختار بلوری در آن مشاهده نمی شود.

توضیح: به شا  های مختلف یك عنور كه در طبیعت بوورم آزاد وجود دارد آلوتروپ یا دگر شكا  

ن هكای ككرب -الماس -دگر شا  در طبیعت است كه عبارتند از گرافیت 4گفته می شود. كربن دارای 

آمورف )بی شا ( و فولون ها )الیاف نانو( كه فرم گرافیت در شرایط استاندارد ترمودینكامیای )دمكای 

 ( پایدارتر است.atm1صفر و فشار 

 صحیح است. 4گزینه  -55

Si اشین قساب استفاده شده در مدارهای الاترونیای برای ساخت تلویزیون، رایانه و تلفن همراه و م

 و رساناست. امّا در سلول خورشیدی كاربرد دارد.
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 صحیح است. 4گزینه  -56

 صحیح است.  1گزینه  -57

 را دارد ولی كامالً فلز می باشد و جز شبه فلزام نمی باشد. 5تا  1قلع تمامی ویژگی های موارد 

 صحیح است. 3گزینه  -58

 كاتیون می كند.سرب با از دست دادن الاترون تولید 

 صحیح است. 2گزینه  -59

 

 صحیح است. 3گزینه  -

 است. 4Pو فسفر  8S، گوگرد 2Clقالت پایدار كلر 

 صحیح است. 1گزینه  -61

 صحیح است. 1گزینه  -62

 صحیح است. 3گزینه  -63

 كامالً صحیح است. 1عبارم 

 كامالً صحیح است. 2رم عبا

غلط است. خواص فیزیای شبه فلزام مشابه فلزام و خواص شكیمیایی آنهكا مشكابه نكافلزام  3عبارم 

 است. 

 كامالً صحیح است. 4عبارم 

 غلط است. تعداد شبه فلزام هم از فلزام و هم از نافلزام كمتر است.  5عبارم 

 شود. غلط است. خولت فلزی از چپ به راست كم می 6عبارم 

 صحیح است. 2گزینه  -64

 درست است.  1گزینه  -65
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غلط است. چون با شناخت و ساختن عنورهای مونوعی در آزمایشگاه روند طبقه بندی  Eتنها عبارم 

 عنورها تغییر خواهد كرد.

 صحیح است.  4گزینه  -66

و كامالً با مكدل  دوره دارد 9سال قب  از مرگ ژانت ارائه شد و  5و درست  1927این جدول در سال 

 كوانتومی همخوانی دارد.

 صحیح است. 1گزینه  -67

 صحیح است. 4گزینه  -68

 صحیح است. 4گزینه  -69

 صحیح است. 2گزینه  -70

 صحیح است. 1گزینه  -71

 صحیح است. 4گزینه  -72

شدن  چون با افزایش فاصله ی الاترون های الیه ی ظرفیت از هسته نیروی جاوبه كاهش یافته و آزاد

 الاترون با سهولت بیشتری ممان می شود.

 صحیح است. 3گزینه  -73

 صحیح است. 2گزینه  -74

 صحیح است. 4گزینه  -75

 صحیح است. 4گزینه  -76

 صحیح است. 2گزینه  -77
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 صحیح است. 2گزینه  -78

 صحیح است. 4گزینه  -79

تعداد پروتون ها بیشتر شده لذا بار مؤثر هسته نیز بیشتر شكده پكس الیكه هكا  Zاتمی با افزایش عدد 

 فشرده تر می شوند.

 صحیح است. 4گزینه  -80

و بكرای كلكر در دوره سكوم و گكروه هفكدهم  pm160در دوره سكوم و گكروه دوم معكادل  Mgشعاع 

pm100 می شود. 6/1ست لذا نسبت آن ها ا 

  صحیح است.  2گزینه  -81

 شعاع از چپ به راست به علت افزایش بار مؤثر هسته كم می شود.

 صحیح است. 3گزینه  -82

 درست است. Aعبارم 

 نیز درست است. Bعبارم 

 نیز كامالً صحیح است. Cعبارم 

هستند امّا فعالیت شیمیایی گروههكای  غلط است. درست است كه فعالترین نافلزام هالیدها Dعبارم 

كمتكرین فعالیكت را در بكین  Iنافلزی برعاس گروههای فلزی از باال به پایین كم می شود. بنابراین 

 هالیدها دارد. 

ترتیب فعالیت هالیدها     IBrClF 

 ایی گرفتن الاترون در آن باالتر باشد.كامالً صحیح است. نافلزی فعالتر است كه توان Eعبارم 

 صحیح است.  3گزینه  -83
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 با هیدروژن به سرعت واكنش می دهد:  Co200فلور در دمای 

73273200273  CK TT 

 صحیح است. 2گزینه  -84

 كنش می دهد: است با گاز هیدروژن به آرامی وا Co25كلر در دمای اتاق كه معموالً 

29827325273  CK TT 

 صحیح است. 4گزینه  -85

 با گاز هیدروژن واكنش نشان می دهد:  Co200چون برم در دمای 

KTT CK 473273200273  

 صحیح است. 2گزینه  -86

 است لذا  Co400چون دمای واكنش هالوژن ید با گاز هیدروژن 

KTT CK 673273  

87- 

 كامالً صحیح است. 2گزینه  -88

چراكه فلزام قلیایی در مجاورم اكسیژن هوا می سوزند و با آزاد شدن نكور و گرمكا مهكر تأییكدی بكر 

 واكنش پذیری باالی خود می زنند. 

 به علت موازنه بودن قاب  قبول می باشد 2گزینه  2و  1بین گزینه 

 كامالً صحیح است. 3گزینه  -89

 صحیح است.  1گزینه  -90

جنس گلدسته ها از طال و شیشه های باستانی از شن و ماسه است كه ماده اصلی آن سیلسیم اكسید 

 است. 2SiOیا 

 صحیح است. 3گزینه  -91
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در  C. گزینكه هم كامالً صكحیح اسكت Eو  Dهم صحیح است. گزینه  Bصحیح است. گزینه  Aگزینه 

هكم ككامالً اشكتباه  Fقسمتی كه واكنش تند آهن با اكسیژن را مدنظر قرار داده اشتباه اسكت. گزینكه 

 است. رسانایی گرمایی از ویژگی های مهم فلزام واسطه است ولی به آنها واسطه می گویند.

 صحیح است. 4گزینه  -

 هر چهار عبارم كامالً صحیح است.

 صحیح است. 2گزینه  -93

 صحیح است. 3گزینه  -94

رنگ سرخ به علت بازتابش طول موج های بلندتر از كروندوم یا یاقوم سرخ قاب  مشاهده است و طول 

 موج های كوتاهتر جذب می شوند.

 صحیح است. 1گزینه  -95

3
21Sc .تنها فلز واسطه ای است كه به آرایش هشتایی می رسد 

 صحیح است. 1گزینه  -96

 صحیح است. 2گزینه  -97

 صحیح است.  1گزینه  -98

 اهمیتی ندارد.  9dو  4dدر یونهای دیگر ناپایداری 

9
18

2110
18

2
29

4
18

215
18

2
24

343

343

dArsdArCr

dArsdArCr

e

e

][][

][][









 

 صحیح است. 2گزینه  -99

 صحیح است.  4گزینه  -100

][][: ArsdArSc e
18

321
18

3
21 43  

 صحیح است. 1گزینه  -101

 صحیح است. 1ه گزین -102
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 پاسخ تشریحی: 

grkg

grkg

143500

تن410001




 

 صحیح است. 4گزینه  -103

 طال به قدری نرم و چاش خوار است كه با چند گرم از آن می توان به این هدف نائ  آمد.

 صحیح است. 2گزینه  -104

 صحیح است. 1گزینه  -105

 صحیح است. 2گزینه  -106

 صحیح است. 2گزینه  -107

 صحیح است. 3 گزینه -108

 صحیح است. 1گزینه  -109

 كه به سولفید و اكسید اشاره دارد.

 صحیح است. 4گزینه  -110

0000008

0000002200000040000000740

,,,

,,,,,,





CuCr

MgAlFe
 

 صحیح است. 2گزینه  -111

5
108
1040

یا  6

6







CuCr

Al 

 صحیح است. 2گزینه  -112

 صحیح است. 2گزینه  -113

 ركیب یافت می شوند.نادرست است. اغلب عنورها در طبیعت به فرم ت Aعبارم 

 درست است. Bعبارم 

 درست است. Cعبارم 
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 كامالً صحیح است. Dعبارم 

 هم كامالً صحیح است. Eعبارم 

 صحیح است. 3گزینه  -114

 صحیح است. 4گزینه  -115

صحیح است. 1گزینه -116
3

1

6

2
  

)()()()()()( IOHsPOCaaqPOHaqOHCa 2243432 6123  
 

 صحیح است. 2گزینه -117

 صحیح است. 1گزینه -118

 
5233231 2

هیدروژنآهن

232  OHFeHOFe 

پاسخ صحیح است. معادله موازنه شده این واكنش به صورم زیر و مجموع ضریب  1ی گزینه -119

 است. 14های فرآورده ها و واكنش دهنده ها در آن برابر 

OHNaClClONaOHHClO 222 345  
OHCOOCHپاسخ صحیح است. تنها در واكنش موازنه شده ی:  1ی گزینه -120 2224 22  

 ( برابر است.3،3مجموع ضریب ها واكنش دهنده ها با مجموع ضریب های مولی فراورده ها )

23پاسخ صحیح است. معادله ی موازنه شده به صورم:  3ی گزینه -121 322 OKClKClO  است

 است. 7بنابراین مجموع ضریب ها برابر 

واكنش پیشنهاد شده در متن این پرسش،  موازنه شدهپاسخ صحیح است. معادله ی  3ی گزینه-122

 چنین است:

OH23)(OHFe42SOH342 )(SOFe 
 است. 12پس مجموع ضریب های مولی مواد در آن برابر 

 صحیح است. 1گزینه  -123

2سبز لجنی  
2 )(OHFeOHFe   

3ز قهوه ای   قرم
3 )(OHFeOHFe   

 صحیح است.  4گزینه  -124
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برای ساختن یا سنتز تركیبام آلی كربن دار از شاخه ی دیگكر علكم شكیمی ككه بكه شكیمی آلكی یكا 

ChemistryOrganic .مشهور است استفاده می كنیم 

 صحیح است. 1گزینه  -125

 صحیح است. 2گزینه  -126

 ست. صحیح ا 3گزینه  -127

بكه رنكگ  OHاست لكذا در قضكور  IIIFeیا  3Feاست كه كاتیون آهن  32OFeجنس زنگ آن 

 قرمز قهوه ای درمی آید.

 صحیح است. 4گزینه  -128

 صحیح است. 4گزینه  -129

 صحیح است. 4گزینه  -130

 صحیح است. 4گزینه  -131

 صحیح است. 2گزینه  -132

 صحیح است. 1گزینه  -133

 صحیح است. 2گزینه  -134

 صحیح است. 1گزینه  -135

 صحیح است. 4گزینه  -136

 كه جز فلزام قلیایی است كمتر است. Naفعالیت كربن از 

 صحیح است. 2گزینه  -137

 صحیح است. 4گزینه  -138

 صحیح است. 2گزینه  -139

 صحیح است. 1گزینه  -140



 استاد زارع 747کتاب شیمی 

176 
 

 صحیح است. 4گزینه  -141

 صحیح است. 3گزینه  -142

به علت دسترسی آسانتر و صكرفه ی اقتوكادی بیشكتر متكداولتر اسكت و در فكوالد  Cالبته استفاده از 

 مباركه اصفهان از كربن استفاده می شود.

 صحیح است. 3گزینه  -143

 صحیح است. 3گزینه  -144

tonFe
kg

ton

gr

kg

molFe

grFe

OgrFe

OmolFe

OmolFe

molFe
OFekgtonFe

COFeCOFe

41
1000

1
1000

1

1
56

160
1

2
4

20002

34321

32

32

32
32

232

/

?)(

)(







 

 

عدد( از اتم های یک Nپاسخ صحیح سوال است. اتم گرم نشان دهنده جرم یک مول ) 1گزینه  -145

عنصر است و جرم اتمی یک نسبت می باشد، یعنی نسبت جرم اتم یک عنصر به جرم واحد کربنی )جرم 

 جرم اتمی= اتم گرم(. Gمبنا( )

 

ار عنصر شیمیایی برحسب گرم که از نظر عددی با جرم پاسخ صحیح سوال است. مقد 2ی گزینه -146

اتمی آن برابر است را اتم گرم آن نامیده که برابر با جرم یک مول از اتم عنصر می باشد، بنابراین می توان 

 نوشت:

 جرم اتمها          تعداد اتمها                      

grx
x

gr
56

1002/6

4/11005/15

23

21










 

 ت.اس 56بنابراین جرم اتمی آن 

 

231002/6گرم جرم دارد و  20پاسخ صحیح سوال است. هر اتم گرم نئون  3ی گزینه-147   اتم نئون

 در آن وجود دارد )گاز نئون تک اتمی است(. پس می توان نوشت:

 جرم                     تعداد اتمها               اتم گرم          
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gy

g

2/0

20


 

21

23

1002/6

1002/6





x
 

01/0

1 

211002/6اتم گرم نئون،  01/0از این رو در    گرم از آن وجود دارد.  2/0اتم و 

 

 

 پاسخ صحیح سوال است. براساس داده های متن این سوال می توان نوشت: 2ی گزینه-148

16/0
1

64

56

14/0
?

56

14/0

56

1
14/0?







Cumol

Cug
CumolCug

CumolFemol

molFe
Feg

molFe
FegFemol

 

 ست. براساس داده های متن این سوال می توان نوشت:پاسخ صحیح ا 4ی گزینه-149

OHCOOOHC 2226126 666  

Lx
xg

lg
23/33226/33

180

4/2265/44

5/44

4/226180







  

 

 

 پاسخ صحیح است. براساس داده های متن این پرسش می توان نوشت: 2ی گزینه-150

AgClmol
AgNOmol

AgClmol

AgNOg

AgNOmol
AgNOg

NaNOAgClNaClAgNO

03/0
1

1

170

1
1/5

33

3
3

33





 

 

 

 ن نوشت:پاسخ صحیح است. براساس داده های متن این پرسش می توا 2ی گزینه-151

2
2

22

6/15
202

156
4

2

SnFg
HFg

SnFg
HFg

HSnFHFSn








 

 پاسخ صحیح است. 2ی گزینه-152

2

)(2)()(3

2/19
20

96/0

322

Ogm
m

V

m

OKClKClO gss






 

g
KClOmol

KClOg

Omol

KClOmol

Og

Omol
OgKClO 49

1

5/122

3

2

32

1
2/19

3

3

2

3

2

2
23  مصرفی 
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نادرست است. در هر واکنش تجزیه، ماده واکنش دهنده به ذرات ساده تر )نه اتم های  2گزینه  -153

بر اثر تجزیه، به کلسیم اکسید )یک  تشکیل دهنده ی خود( تبدیل می شود. برای مثال کلسیم کربنات

 ترکیب( و گاز اکسیژن )عنصر( تجزیه می شود:

)()()( gCOsCaOsCaCO 23      
 بررسی بقیه ی گزینه ها: 

1 )mol
LLV

mol 310256006250
422

140
422

 //
/

/

/

)( 

103390100226300500050اتم( 3 2023
ها اتم تعداد

 //// molHCN 

اکنشرگر بره ( در هر واکنش شیمیایی، ممکن است عنصرها نیز مشارکت داشته باشند و فقط حضور دو و4

 حالت ترکیب الزامی نیست.

 صحیح است. 3گزینه -154

1 )mol
gNag

mol 060
23

381
مولی جرم

/
/

 

2 )mol
gNaClg

mol 040
53523

342
مولی جرم

/
/

/



 

3 )mol
gLCl

L

g
LV

L

g

mol 080
71

2842

مولی جرم

2

/

)(/)(









 

4 )mol
LLV

mol 0250
422

560
422

/
/

/

/

)(
 

 صحیح است. 1گزینه -155

گرم استیک اسید  15( 1 60116161213123  )(COOHCH:شامل . 

2323 1050551100226250250
60
15

مولی جرم
 //// mol

g
mol .عدد مولکول است 

( در دما و فشار ثابت، یک مول از گازهای مختلف، حجم برابر دارند. )طبق قانون آووگادرو درست 2

 است(

( استوکیومتری واکنش ها، بر حسب مول مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. )به همین علت از نسبت 3

 مول به مول استفاده می کنیم(
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ب برابر با نسبت مول های اتم های دو ترکیب است پس: مول اتم ها در ( نسبت شمار اتم ها در دو ترکی4

)(گرم آب  90 OH2: 

15اتم
18

390
مولی جرم

mol
g

mol 


  گرم متان  48با مول اتم ها در)( 4CH : 

15اتم
16

548
مولی جرم

mol
g

mol 


 .برابر است 

 صحیح است. 3گزینه  -156

22

2

1
71

251214

22

1
87

100
75
2

25
7571

87100251214

24

gMnOgMnO

lOHgClaqMnClaqHClsMnO

L

g
Lg










//
?

)()()()()(
//?

 

 صحیح است. 4گزینه  -157

 

molFemolFe 150
100226
100339

23

23

/
/

/
? 




 

** در واکنش فلز با اسید، فلز با ظرفیت کم تر در واکنش شرکت می کند به همین دلیل در واکنش فلز 

)(( خود 2آهن با سولفوریک اسید، آهن با ظرفیت ) 2Fe  :در واکنش شرکت می کند 

)(/
/

/
)(?)()()(

/?
/

gLHgLHgHFeSOaqSOHsFe

L

g
L

molFe
22

1
2

080

2442

1
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2150







 

 صحیح است. 3نه گزی -158

  

molmolgCOlOHNaNONaHCOHNO

aqCOH
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g

020
84100
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32

22

1
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1
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100
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 صحیح است. 1گزینه -159
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LLgHaqMgClaqHClsMg

L

g
Lg

5
08024100

2806
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1
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1
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100
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 صحیح است. 1گزینه -160

LLgCOsCaCsCaCO
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6882
100100100

422608025
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 صحیح است 3گزینه -161
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 پاسخ صحیح است. 3ی گزینه -162

CuSSONaCuSOSNa

gCu

 4242

96
 

4 خالص
4 16

96

1606/9
gCuSO

gCuS

gCuSOgCuS



  جرم مس(II)  سولفات 

%8020
80

100
16 4gCuSOg  جرم سولفات ناخالص 

 

 پاسخ صحیح است. 3ی گزینه -163

 براساس داده های پرسش می توان نوشت:

25/16
800

100

)(189

65
)(8/37

189)(

)()(2

23

23

23

)(223)()(3







NOgZn

gZn
NOgZnZn

NOZn

HaqNOZnZnHNO qsaq

 

 پاسخ صحیح است. 4ی گزینه-164

3/5
100

106
5

2

3

32
332

3232





CaCOg

CONag
CaCOgCONag

NaClCaCOCaClCONa

 

36/96100
5/5

3/5
  32درصد خلوصCONa 
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 پاسخ صحیح است. 3ی گزینه -165

42
80

100

1

2

106

1
2/21

2

32

3

32

32
323

)(2)(2)(32)(3





CONamol

NaHCOmol

CONa

CONamol
CONagNaHCOg

OHCOCONaNaHCO ggss

 

 

 پاسخ صحیح است. براساس داده های متن این پرسش، می توان نوشت: 2ی گزینه -166

 

g
خالص

Zn

Znmol

Zng

ZnClmol

Znmol

ZnClg

ZnClmol
ZnClgZng

HZnClHClZn
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75/9
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1

65

1

1

136

1
4/20

2
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g136    g65 

g10
5/97

100
75/9   ناخالص 75/9x خالص g4/20 یا 

 

 

 پاسخ صحیح است. براساس داده های متن این پرسش می توان نوشت: 4ی گزینه -167

ggxmolx

molg

ClOHMnClHClMnO
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4

87

4
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41000

250487
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2504
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24 2222











 

 یا
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1
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1

1
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2
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MnOmol

MnOg

HClmol

MnOmol
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 پاسخ صحیح است. 2ی گزینه -168

molx

gg

MgClClMg

203
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32

1001/31012
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 پاسخ صحیح است. 3ی گزینه -169

mol
mol

molگاز

g

mol
gmol 45/1

100

80

4

29

227

1
75/56  

 پاسخ صحیح است. 2ی گزینه-170

)(2)(2)(32)(32 ggss OHCOCONaNaHCO  

24/2
100

80

1

4/22

2

2

84

1
5/10

33

3
3 

mol

lit

NaHCOmol

molگاز

NaHCOg

NaHCOmol
NaHCOg  لیتر گاز

 تولید شده

 

 پاسخ صحیح است. 4ی گزینه-171

gx

g

OHClMnClHClMnO

4/288/05/43

7187

4 2222





 

 

 ند.هست 3CaCOو  کلسیم اکسیدپاسخ صحیح است. مواد جامد باقی مانده در ظرف  4ی گزینه -172

)(2)()(3 gss COCaOCaCO  

32810)باقیمانده(  CaCOg   )تجزیه شده(
38

100

8010
gCaCO

 

gCaOCaCOg 56100 3  

48/4)تشکیل شده( 
100

568
8 


 xxg 

g48/648/42)جرم جامد باقیمانده(   

  

 

 پاسخ صحیح است. 2ی گزینه -173
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OHFeHOFe gsgs
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 پاسخ صحیح است. بازده نظری بیش ترین مقدار ممکن فرآورده است. 1ی گزینه -174

 

پاسخ صحیح است. در بیشتر واکنش های شیمیایی بازده عملی فراورده ها از بازده نظری  4ی گزینه-175

 آن ها خیلی کمتر است.

 

 وشت:پاسخ صحیح است. براساس داده های متن پرسش می توان ن 2ی گزینه -176

%75100
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 پاسخ صحیح است. براساس داده های متن پرسش می توان نوشت: 3ی گزینه -177

Lg

gHaqZnClaqHClsZn

4/2265

)()()(2)( 22 
 

L
Zngmol

LmolgZn
64./8

100

90

265

4/2226
1
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 2Hمقدار  

 پاسخ صحیح است. 2ی گزینه -178

2)(2)()( 2 HZnClHClZn aqaqs  

725/2
1

136

1

1

65

1
3/1

2

22
2 

ZnClmol

gZnCl

Znmol

ZnClmol

Zng

Znmol
ZngZnClg تولیدی 

85%100
72/2

312/2
  بازده درصدی100  بازده نظری/ بازده عملی = بازده درصدی 
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می باشد. بنابراین واکنش به  (II)یا یون مس  2Cuصحیح است.یون کوپریک همان  2گزینه -183
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 صحیح است. 4گزینه  -188

 صحیح است. 3گزینه  -189

 صحیح است. 4گزینه  -190

 صحیح است. 2گزینه  -191

 صحیح است. 4گزینه  -192

 صحیح است. 4گزینه  -193

 صحیح است. 4گزینه  -194

 صحیح است. 2گزینه  -195

 است. صحیح 4گزینه  -196

 مس و... یافت می شوند. -نیا  -آهن -كبالت -در این پوسته ها و كلوخه ها فلزاتی مث  منگنز

 صحیح است. 3گزینه  -197

 صحیح است. 2گزینه  -198

 صحیح است. 1گزینه  -199
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 صحیح است. 3گزینه  -200

 صحیح است. 1گزینه  -201

42عدد 
25

7
150 

hr
hr  7قوطی 25 ساعت 

 صحیح است. 2گزینه  -202

 صحیح است. 4گزینه  -203

 صحیح است. 4گزینه  -204

 نفت خام صرف سوخت می شود. %50غلط است چون  Fتنها عبارم 

 صحیح است. 2گزینه  -205

 صحیح است. 2گزینه  -206

 صحیح است. 1گزینه  -207

 صحیح است. 2گزینه  -208

 صحیح است. 2گزینه  -209

 صحیح است. 3زینه گ -210

 سایر نافلزام هم با تشای  پیوند كواالنسی توانایی رسیدن به آرایش پایدار هشتایی یا اكتت را دارند.

 صحیح است. 4گزینه  -211

 صحیح است. 1گزینه  -212

 صحیح است. 2گزینه  -213

خكواص دیگكری درست است كه دمای سوختن و گاهی زاویه پیوند متأثر از مرتبه پیوند هستند منتها 

 را انتخاب كنیم. 2نیز از این مرتبه پیوند تأثیر می گیرند لذا در تستر  این است كه گزینه 

 صحیح است. 4گزینه  -214
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 2و  1در این گزینه آسپرین هیدروكربنی است كه بعد از انجام فرآیندهایی روی نفت خام طی افزایش 

 رد روی قلقه ی بنزنی قرار می گیرد.ویلیامسون كه در شیمی آلی مورد بررسی قرار می گی

 صحیح است.  4گزینه  -215

بكرای سكاختن كربوهیكدراتها و چربیهكا و پكروتئین هكا و آنكزیم هكا و  H ،O ،P ،N ،Sكربن بكا 

 مشاركت دارد.آمینواسیدها 

 صحیح است. 3گزینه  -216

 صحیح است.  2گزینه  -217

باید بوورم سیرشده وكر می شد كه تمای  آلاان ها را برای واكنش دادن كم توصكیف مكی  Eعبارم 

 كربن اشاره می شد. سایر عبارم ها صحیح است. 20هم باید با  Fكرد. عبارم 

 صحیح است. 3گزینه  -218

 ست.صحیح ا 1گزینه  -219

 صحیح است. 4گزینه  -220

 صحیح است. 1گزینه  -221

 ها نیروهای بین مولاولی بیشتر می شود. Cتوجه كنید كه با افزایش 

 صحیح است. 1گزینه  -222

A ← .غلط است چون وازلین مخلوطی از هیدروكربن های سنگین است 

B ←  درجه دارند. 100كامالً صحیح است چون دمای جوش باالتر از 

C ←  كامالً صحیح است چون آلاان ها غیر قطبی اند و قرار دادن فلزام در آلاان های مایع یا انكدود

 كردن فلزام با آنها با ایجاد یك الیه ی عایق از خوردگی یا زنگ زدن آنها جلوگیری می كند.

D ← .كامالً صحیح است 

E ← .كامالً صحیح است 
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F ←  22فرمول عمومی آلاان ها nnHC .است پس صحیح است 

 

 صحیح است. 1گزینه  -223

 صحیح است. 4گزینه  -224

غلط می باشد چراكه آلاان هایی با این تعداد كربن باال یقیناً در آب بكه علكت ایناكه نكاقطبی  Eمورد 

 هستند ق  نمی شوند.

شاخه  2ها روی كربن شماره ی ) اتی ( در آلاان  52HCپاسخ صحیح است. گروه  3گزینه ی  -225

اتی  دیده  -2ی فرعی قرار نمی گیرد و در زنجیر اصلی واقع می شود. به عبارم دیگر درهیچ آلاانی  

 نمی شود. 
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)(پاسخ صحیح است. این تركیب چون دارای هشت كربن است  1گزینه ی  --226 22 nnHC  پس

 یدروژن باشد.ه 18باید دارای 
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 پاسخ صحیح است.  3گزینه ی  -227

 

 صحیح است. 2گزینه  -228

 صحیح است.دی متیل هگزان  -4، 3

 صحیح است. 1گزینه  -229

 صحیح است.پنتا متیل اوکتان  -7، 6، 6، 2، 2

 صحیح است.  1گزینه  -230

                      صحیح است.متیل هگزان   -2 -اتیل -3

 



 استاد زارع 747کتاب شیمی 

189 
 

 صحیح است. 2گزینه  -231

 صحیح است. 4گزینه  -232

 صحیح است. 2گزینه  -233

 صحیح است. 1گزینه  -234

 صحیح است.  1گزینه  -235

 چون محیط اسیدی است.

 صحیح است.  4گزینه  -236

 از اتانول به عنوان ماده ی ضدعفونی كننده بهره می برند.

 صحیح است. 2گزینه  -237

 صحیح است. 4نه گزی -238

3NH  ،آمونیككاکnHC )( سككولفوریك اسككید از مهمتككرین محوككوالم صككنایع  42SOHپلككی اتككن،  42

 پتروشیمی كشور است.

 صحیح است. 2گزینه  -239

 صحیح است. 4گزینه  -240

 صحیح است 1گزینه  -241

 

 صحیح است. 3گزینه  -242

 صحیح است. 4گزینه  -243

 صحیح است.  1گزینه  -244

 صحیح است.  Aعبارم 

 در صورتی كه می گفت سیرنشده است صحیح بود.  Bعبارم 
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غلط است. چون در گذشته از نفتالین به عنوان ضد بید استفاده مكی ككردیم ولكی در زمكان  Cعبارم 

 قال به علت اثرام سمی آن استفاده از آن ممنوع شده است.

 كامالً صحیح است. D عبارم

كامالً صحیح است چون  Eعبارم 
2
5

12
10

122 HC  810سیالو هگزان وHC نفتالین 

 صحیح است.  2گزینه  -245

 چون: 

5
4

10
8

810  HC  نفتالن 

2
6

12
126  HC سیالوهگزان 

 

 صحیح است.  2گزینه  -246

 است.كامالً صحیح  Aعبارم 

 كامالً صحیح است. Bعبارم 

 غلط است. آلاان ها بخش عمده ی نفت خام را می سازند. Cعبارم 

كامالً صحیح است. تأمین نفت كوره در شرایط قال برای كشتی ها در سواق  جنوبی خلیج  Dعبارم 

 فارس انجام می شود.

 كامالً صحیح است. Eعبارم 

 صحیح است.  3گزینه  -247

 را برای بنزین و خوراک پتروشیمی دارد.  %23رصد ممانه چون باالترین د

 سبك كشورهای عربی  → %21برنت ،  → 23%

 نفت سنگین كشورهای عربی → %18سنگین ایران،  → 21%
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 صحیح است.  4گزینه  -248

و سكبك اعكراب  %18درصد است و سكنگین اعكراب  20است در قالیاه برای ایران  %24چون دارای 

 ارند.گازوئی  د 21%

 صحیح است. 1گزینه  -249

 صحیح است. 3گزینه  -250

 صحیح است. 1گزینه  -251

 صحیح است. 2گزینه  -252

 صحیح است. 4گزینه  -253

 صحیح است. 3گزینه  -254

 صحیح است. 1گزینه  -255

 میزان فراریت بنزین و خوراک پتروشیمی از همه بیشتر و نفت كوره از همه كمتر است.

 صحیح است. 2گزینه  -256

 صحیح است. 1گزینه  -257

 صحیح است. 3گزینه  -258

 صحیح است. 3گزینه  -259

 صحیح است. 1گزینه  -260

 بعد از این دو كشور ایران و عراق و كویت و امارام به ترتیب قرار دارند.

 صحیح است. 1گزینه  -261

 صحیح است. 3گزینه  -262

 صحیح است. 2گزینه  -263

 یح است.صح 4گزینه  -264
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 صحیح است. 1گزینه  -265

 صحیح است. 2گزینه  -266

 صحیح است. 1گزینه  -267

 صحیح است. 2گزینه  -268

 است.  500غلط است. چون طول عمر آن دقیقاً  Aعبارم 

 غلط است. آالیندگی زغال سنگ و اثر گلخانه ای آن بسیار بیشتر از نفت است. Bعبارم 

آزاد شده زغال سنگ غلط است. میزان گرمای  Cعبارم 
gr

kj
ولی برای بنزین  30

gr

kj
 است. 48

 هم آزاد می شود. 2Noو  2Coدو گاز  2Co ،oH2 ،Coصحیح است. در كنار  Dعبارم 

گكرم بكه ازای هكر  104/0گرم و بكرای زغكال سكنگ  065/0صحیح است. چون برای بنزین  Eم عبار

 104/0، 065/0، 039/0 ←تولید می شود  2Coكیلوژول انرژی 

 صحیح است. Fعبارم 

 صحیح است. 3گزینه  -269

 صحیح است. 4گزینه  -270

 صحیح است. 4گزینه  -271

 .صحیح است 2گزینه  -272

 صحیح است. 2گزینه  -273

 صحیح است.  4گزینه  -274

)()()( sCaSosCaOgSo 32  

 صحیح است. 4گزینه  -275

3CaSo .جامدی قطبی و غیرفرار است 

 صحیح است. 4گزینه  -276
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 صحیح است. 1گزینه  -277

 صحیح است. 3گزینه  -278

 ↑هم  اماان انفجار ↑هر چه درصد گاز متان در معادن 

 صحیح است. 4گزینه  -279

 صحیح است. 2گزینه  -280

 صحیح است. 1گزینه  -181

 صحیح است. 3گزینه  -282

 صحیح است. 2گزینه  -283

غلط است.  Bدرست است. چون ریشه سوخت هواپیما نفت سفید است عبارم  Eو  Dو  Cو  Aعبارم 

ز نفت خام است بنكابراین از آن سكباتر نفت سفید فراریت بیشتری از نفت كوره دارد و چون قسمتی ا

 است و قاوی تركیبام كمتری می باشد.

 صحیح است.  3گزینه  -284
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