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  . است شده تشکیل سرب از کردند می گمان که ظاهري شکل علت به قدیم در   و است نرم بسیار که است کربن از شکلی دگر گرافیت:  94

  )  عددي نظر از. (  است گرم حسب بر مولکول مول یک جرم با برابر amu حسب بر مولکول یک جرم:  95

  . است شدن پر حال در آنها در 4f الیه زیر و گرفته قرار النتانیدها دسته در 70 تا 57 عناصر تناوبی جدول در:  96

  . است شدن پر حال در آنها در 5f الیه زیر و گرفته قرار اکتینیدها دسته در 102 تا 89 اتمی عدد عناصربا تناوبی جدول در: 97

  

  )مورد  195...  کنکور بندي جمع براي مناسب(  دوم فصل ، دهم شیمیخط به خط  بررسی

 را خورشید گرماي ، است پاك هواي از سرشار که اي هاله ، است چرخش حال در گازها از اي هاله در اي فیروزه گویی همانند فضا در زمین:  1
  . کند می توزیع ما سیاره سرتاسر در را آب و محافظت کیهانی خطرناك پرتوهاي از را زمین ساکنان ، دارد می نگه خود در

 گوناگون گازهاي از مخلوطی اتمسفر این و است فراهم آن روي زندگی امکان که دارد اتمسفري زمین تنها ، خورشیدي هاي سیاره میان در:  2
  . است یافته امتداد زمین سطح از متري کیلو 500 فاصله تا که است

  . ماند می سیب پوست نازکی به زمین به نسبت کره هوا ضخامت ، کنیم تشبیه سیب به را زمین اگر:   3

  . شود می نامیده هوا اغلب که است کره هوا همان یا زمین اتمسفر زمین پیرامون اي فیروزه الیه:  4

 سبب ها مولکول گرمایی انرژي دیگر سوي از و شود می اتمسفر از آنها خروج از مانع و دارد می نگه خود پیرامون در را گازها این زمین جاذبه:  5
  . شوند توزیع کره هوا سرتاسر در و باشند جنبش حال در پیوسته تا شود می

 هوا که هایی مکان در یا وزد می باد که روزهایی مگر ، کنیم نمی حس خود پیرامون در را آن وجود معمول طور به ما و هستند نامرئی گازها اغلب:  6
  . است جریان در خوبی به

 زمین سطح از کیلومتري 12 تا10 فاصله در هوایی و آب تغییرات.  است خورشید و آب ، هواکره ، زمین  میان کنش برهم نتیجه هوا و آب:  7
  . افتد می اتفاق تروپوسفر الیه یعنی

 همه در فشار این ؛ دارد فشار گوناگون گازهاي داشتن دلیل به نیز کره هوا ، است ظرع دیواره با آن هاي مولکول برخورد از ناشی گاز هر فشار:  8
  . شود می وارد یکسان میزان به و ما بدن بر ها جهت

  . دانست آن بودن اي الیه بر دلیلی توان می را کره هوا در دما تغییر روند:  9

  . یابد می کاهش چگالی و)   حجم واحد در ها ذره تعداد( کاهش کره هوا هاي مولکول تراکم ، زمین سطح از گرفتن فاصله با:  10

 می افت درجه 6 حدود در دما ، متر کیلو هر ازاي به ارتفاع افزایش با الیه این در ، دهد می رخ تروپوسفر الیه در زمین هواي و آب تغییرات:  11
  . رسد می گراد سانتی درجه 55 منهاي حدود به الیه انتهاي در و کند

 و هلیم مانند مثبت اتمی تک هاي یون.(  شود می مشاهد نیز مثبت هاي یون گاز هاي مولکول بر عالوه ؛ باال به متر کیلو 100 ارتفاع از:  12
  )  نیتروژن و اکسیژن مانند اتمی دو هاي یون و هیدروژن و اکسیژن
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 نور از گیري بهره با گیاهان.  است خورده گره ، هوا گازهاي با کره زیست در گوناگون جانداران زندگی ؛ کره زیست با هواکره کنش هم بر:  13
  . کنند می تولید را جانداران نیاز مورد اکسیژن ، کره هوا اکسید دي کربن مصرف و خورشید

  . کنند می تثبیت خاك در گیاهان مصرف براي را هواکره نیتروژن گاز ،  بینی ذره جانداران 

  . گیرند می  کهنگی مزه و بو گیرند قرار آزاد هواي معرض در طوالنی مدت به آفتابگردان و بادام ، گردو مغز:  14

  . شود می استفاده نیتروژن گاز از خوراکی مواد برخی بندي بسته در ؛ داد افزایش را غذایی مواد ماندگاري زمان توان می مناسب بندي بسته با:  15

 لوژیکی بیو هاي نمونه داري نگه براي چنین هم و غذایی مواد انجماد براي سازي سرما صنعت و خودروها تایر کردن پر براي نیتروژن گاز از:  16
  . شود می استفاده پزشکی در

  . دارند حیاتی نقش روزانه زندگی در که هستند کره هوا گازهاي جمله از اکسید دي کربن و اکسیژن ، نیتروژن:  17

  . قراردارد)  تروپوسفر(  زمین به الیه ترین نزدیک در کره هوا جرم از درصد 75 حدود:  18

 و بوده متغیر هوا رطوبت که کنید توجه ؛ دارد وجود آرگون درصد 0/928 و اکسیژن درصد 21 ، نیتروژن درصد 78 پاك و خشک هواي در:  19
  . است درصد یک حدود هوا در آب بخار میانگین

  . دارند قرار زنون و کریپتون نهایت در و هلیم آن از بعد و نئون سپس ، بیشترین آرگون نجیب گازهاي میان از هواکره در:  20

  . دارد قرار سوم رتبه در آرگون گاز و دهد می تشکیل اکسیژن و نیتروژن گاز دو را کره هوا عمده بخش:  21

  . شوند می تهیه ؛ مایع هواي جز به جز تقطیر  از که دانست آرگون و اکسیژن ، نیتروژن گاز سه تهیه براي غنی منبعی توان می را هوا:  22

 200 از که دهد می نشان آتشفشانی هاي سنگ و قطبی هاي یخچال در یخ بلورهاي در افتاده دام به هواي مورد در دانشمندان هاي بررسی:  23
  . است مانده ثابت تقریبا کره هوا سازنده گازهاي نسبت  ، کنون تا پیش سال میلیون

 بخارهاي هدایت و آوري جمع و کردن مخلوط و کردن گرم براي و کرد طراحی مواد تقطیر منظور به حیان بن جابر که اي ساده وسیله انبیق:  24
  . رفت می کار به حاصل

  

  

  . کنند می جدا هم از را هوا سازنده اجزاي تقطیر برج در اهواز پتروشیمی در:  25
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 فشار  از استفاده با سپس ؛ شود گرفته آن غبار و گرد تا دهند می عبور هایی صافی از هوارا نخست کره هوا سازنده اجزاي جداسازي براي:  26
 در.  شود می جدا آن از یخ �❄ صورت به هوا رطوبت ، گراد سانتی درجه صفر تا هوا ي دما کاهش با.  دهند می کاهش پیوسته را هوا دماي 

 بسیار مخلوط ؛ گراد سانتی درجه 200 منهاي دماي تا بیشتر کردن سرد با و آید می در جامد حالت به نیز اکسید دي کربن گاز درجه 78 منفی دماي
 و جداسازي سازنده گازهاي ، تقطیر ستون یک از مایه هواي عبور با پایان در و گویند می مایع هواي آن به که آید می دست به مایع چند از سردي

  . شوند می ذخیره جدا هاي ظرف در

 در گاز این.  دارد ناچیزط بسیار پذیري واکنش ؛ زیرا است تنبل معناي به آرگون واژه.  است سمی غیر و بو ؛بی رنگ بی گازي آرگون:  27
 و فلزها برش ، جوشکاري در اثر بی محیط عنوان به آرگون ؛ شود می تهیه��� زیاد بسیار خلوص با مایع هواي جز به جز تقطیر از شیراز پتروشیمی

  . رود می کار به اي رشته هاي المپ چنین هم

  . شود می بخار کندو می جوشیدن به شروع مخلوط ، بالن یک ن درو مایع هواي ریختن هنگام: 28

    ���. است آمده کره هوا دهنده تشکیل گازهاي جوش نقطه زیر جدول در:  29

  

  . است دشوار جز به جز تقطیر روش در خالص اکسیژن تهیه:  30

  . هستند معروف نیز کمیاب گازهاي به رو این از است کم بسیار کره هوا در زنون و کریپتون ، آرگون ، هلیم مانند نجیب گازهاي مقدار:  31

  )  27 درمورد آرگون هاي ویژگی با کنید مقایسه و کنید دقت(  است مزه بی و بو بی ، رنگ بی گاز ترین سبک عنوان به هلیم:  32

 از تر مهم و غواصی کپسول و جوشکاري در اثر بی گاز عنوان به چنین هم و تبلیغاتی و تفریحی ، هواشناسی هاي بالن کردن پر در آرگون از:  33
  . شود می استفاده MRI مانند برداري تصویر هاي دستگاه در الکترونیکی قطعات کردن خنک  ��� همه

  . دارند کاربرد جوشکاري در اثر بی  محیط عنوان به هردو هلیم و آرگون:  34

 زیرین هاي الیه در بیشتري مقدار و هوا در آن از �� ناچیزي مقدار که طوري به شود می یافت   کم خیلی مقدار به زمین کره در هلیم:  35
  . ترند مناسب صنعتی مقیاس در تولید براي و  سرشارتر کره هوا از آن زمینی منابع رو این از.  دارد وجود زمین پوسته

� از هلیم:  36 � �  گاز مخلوط از درصد 7 حدود که دهد می نشان تجربی هاي یافته.  شود می تولید زمین ژرفاي در اي هسته هاي واکنش  �
  .   است متفاوت گوناگون گازي هاي میدان در هلیم مقدار.  دهد می تشکیل هلیم را طبیعی
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 به مقرون طبیعی گاز جز به جز تقطیر از هلیم تهیه و د آور دست به نیز طبیعی گاز جز به جز تقطیر از مایع هواي بر افزون توان می را هلیم:  37
(  شود می وارد کشورها دیگر از هلیم چنان هم و اند نشده هلیم تهیه و جداسازي به موفق کنون تا کشورمان متخصصان  اما ؛ است تر صرفه

  ) . دارد زیادي کاربرد پزشکی در

  . شود می کره هوا وارد مصرف بدون سوختن هاي فراورده سایر همراه به طبیعی گاز در موجود هلیم:  38

  . کنند می حمل اکسیژن گاز از اتاقکی خود با نیز هواپیماها و کنند می حمل اکسیژن کپسول ارتفاعات به صعود هنگام به کوهنوردان:  39

 در کره آب در اکسیژن ، است خورده گره آن وجود به زمین روي زندگی که است کره هوا دهنده تشکیل گازهاي ترین مهم از یکی اکسیژن:  40
 کربو مانند زیستی هاي مولکول ساختار در اکسیژن چنین هم.  دارد وجود عنصرها دیگر با ترکیب صورت به کره سنگ در.  آب هاي مولکول ساختار

  . شود می یافت نیز ها پروتئین و ها چربی ، ها هیدرات

   دارد تفاوت هم با کره هوا گوناگون هاي الیه در آن مقدار چند هر ؛ دارد وجود دواتمی هاي مولکول شکل به عمده طور به کره هوا در اکسیژن:  41

  . یابد می کاهش اکسیژن گاز فشار ؛ کره هوا در ارتفاع افزایش با:  42

  . شود می تبدیل گرمایی و نورانی انرژي به شیمیایی انرژي ، چربی سوختن واکنش در ، سوز پیه چراغ در:  43

 روزانه که شیمیایی هاي واکنش از توجهی قابل بخش ، دهد می واکنش مواد و عنصرها اغلب  با و است پذیر واکنش گازي اکسیژن:  44
 ، آهنی وسایل زدن زنگ ، خاك و سنگ فرسایش ، چوب پوسیدن ، غذایی مواد فساد.  است اکسیژن گاز وجود دلیل به دهد می رخ ما پیرامون
  . هستند ها واکنش این جمله از ها سوخت سوختن

 انجام اکسیژن کمک به نیز)  اي یاخته(  سلولی ساز و سوخت و قندها و ها چربی مانند غذایی مواد در شده ذخیره شیمیایی انرژي سازي آزاد:  45
  . شود می

 کاشانه خانه موتور یا بخاري ، گاز اجاق در شهري گاز سوختن از و خوردوها حرکت براي الزم انرژي خودرو موتور در گازوئیل و بنزین سوختن از:  46
  . شود می فراهم ها خانه کردن گرم و پز و پخت براي الزم گرماي)  ها آپارتمان(  ها

 صورت به آن شیمیایی انرژي از)  کنید دقت(  بخشی و دهد می واکنش  سرعت به اکسیژن با ماده یک آن در که شیمیایی واکنش:  47
  . شود می آزاد نور و گرما

  . شود می آزاد انرژي زیادي مقدار ، آب بخار و CO2 و SO2 گازهاي تولید و اکسیژن حضور در سنگ زغال سوختن از:  48

 و کامل سوختن باشد کافی اکسیژن اگر ؛ دارد بستگی دسترس در اکسیژن مقدار به فسیلی هاي سوخت سوختن واکنش در ها فراورده نوع:  49
 می تولید آب بخار و اکسید دي کربن همراه به مونوکسید کربن گاز باشد کم اکسیژن مقدار اگر . است آب بخار و اکسید دي کربن ها فراورده

  . بود خواهد ناقص سوختن صورت این در که شود

 این هم و دارد وجود محیط در کافی اکسیژن که است این  رنگ بی و است آبی کامل سوختن شعله رنگ و رنگ زرد کامل سوختن شعله رنگ:  50
  . کند می کار درستی به سوز گاز وسیله که
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 و هوا از کمتر گاز این چگالی)   سمی غیر آرگون هاي ویژگی با کنید مقایسه(  است سمی بسیار و بو بی ، رنگ بی گازي کسید مونو کربن:  51
  .  شود می پخش اتاق فضاي همه در سرعت به و است زیاد بسیار آن انتشار قابلیت

 همو به اتصال از پس آن هاي مولکول.  است اکسیژن برابر 200 از بیش و  زیاد بسیار خون گلوبین همو با مونوکسید کربن ترکیبی میل:  52
 گونه هر قدرت و فلج را عصبی سامانه و شود می مسمومیت باعث ویژگی این و کنند می جلوگیري بدن هاي بافت به اکسیژن رسیدن از گلوبین
  . شود می او مرگ باعث و کرده سلب فرد از را اقدامی

  . سوزند می اکسیژن گاز با مناسب شرایط در آهن مانند فلزها  اغلب:  53

  . است زرد سدیم و آبی گوگرد ، سفید منیزیم سوختن شعله رنگ:  54

  . شود می جوشکاري عمر طول و استحکام سبب جوشکاري هنگام اثر بی محیط از استفاده:  55

  . باشد همرا صدا نورو ایجاد گاهی و رسوب تشکیل ، گاز سازي آزاد یا و بو ، مزه ، رنگ تغییر با تواند می شیمیایی تغییر:  56

  .  کند می تغییر آن رنگ و شود می شیمیایی تغییر دچار ؛ شود می داده گرما شکر به که هنگامی:  57

  . دارد گاز حالت بخار و مایع حالت مذاب ، جامد حالت رسوب واکنش معادله در:  58

  .  باشد شیمیایی واکنش چند یا یک شامل تواند می شیمیایی تغییر هر:  شیمیایی اکنش و شیمیایی تغییر تفاوت:  59

 شرایط درباره اطالعاتی و آنها فیزیکی حالت تواند می ها فراورده و ها دهنده واکنش شیمیایی فرمول نمایش بر افزون نمادي معادله در:  60
  . کند ارائه نیز واکنش

  . کنند می پیروي جرم پایستگی قانون از آنها همه که است این  شیمیایی هاي واکنش مهم هاي ویژگی از یکی:  61

  . است ثابت واکنش مخلوط در موجود مواد کل جرم:  62

 کنیم محاسبه خواهیم می را ضرایب مجموع که زمانی کنید دقت ولی نیست یک ضریب نوشتن به نیازي شده موازنه شیمیایی هاي معادله در:  63
  . نکنیم فراموش را ها یک حتما و حتما ،

  . است برابر فراورده هاي اتم تعداد با اولیه مواد هاي اتم تعداد شده موازنه معادله در:  64

  . باشند ممکن طبیعی عدد ترین کوچک باید ضرایب ؛ شده موازنه معادله در:  65

  . داد تغییر فراورده و اولیه مواد شیمیایی فرمول در را وندها زیر  نباید کردن موازنه براي:  66

   مولکول  د تعدا اساس  بر هم و مول تعداد براساس هم:  شود می خوانده صورت دو به شده موازنه شیمیایی معادله:  67

 آهن فلز و )  ناخالص اکسید آلومینیم(  بوکسیت ترکیب صورت به آلومینیم:  شوند می یافت ترکیب شکل به طبیعت در فلزها اغلب:  68
  . دارد وجود طبیعت در)  ناخالص اکسید) III(  آهن(  هماتیت صورت به

  . کند می تحمیل کشورها اقتصاد به را هنگفتی هاي هزینه ساالنه ، فوالدي و آهنی وسایل زدن زنگ:  69
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 سنگ از طوالنی فرایند طی و زیاد انرژي صرف با را آنها نخست فلزها از استفاده براي ، دارند روزانه زندگی در اي گسترده بسیار کاربرد فلزها:  70
  . برند می کار به گوناگون هاي دستگاه و وسایل ، ابزار ، مواد تولید براي را آنها سپس ؛ کنند می استخراج معدن

  . شوند می ترکیب هوا اکسیژن با دوباره و شده شیمیایی تغییر دچار ، گیرند می قرار هوا معرض در وسایل این که هنگامی:  71

 می تشکیل رنگ اي قهوه آهن زنگ و داده واکنش مرطوب هواي در اکسیژن با آهن آن در که است اکسایش واکنش یک ، آهن زدن زنگ:  72
 دهد قرار حمله مورد را فلز مانده باقی و کند نفوذ زیرین هاي الیه به اکسیژن و بخارآب تا شود می سبب و است متخلخل  زنگار این ، دهد

  . شود تبدیل زنگار به فلز همه که کند می پیدا ادامه جایی تا اکسایش واکنش این و

  . ریزد می فرو و شود می خرد ضربه اثر در و شود می پوسته پوسته ، ندارد را الزم استحکام زنگار:  73

  . گویند می اکسایش واکنش ، است همراه انرژي تولید با که اکسیژن با مواد آرام واکنش به:  74

  . شود می گفته خوردگی اکسایش  اثر بر فلزها فروریختن و شدن خرد ، شدن ترد به:  75

 در  اما شود می تبدیل اکسید آلومینیم به و داده واکنش اکسیژن با نیز آلومینیم فلز ؛ نیست یکسان اکسیژن برابر در فلزها همه رفتار:  76
 تشکیل اکسید آلومینیم بودن چسبنده دلیل به که یابند نمی اکسایش فلز درونی هاي الیه ، آهن خالف بر که اي گونه به است مقاوم خوردگی برابر
 از سازي ساختمان در گاهی دلیل همین به و شود می فلز درونی هاي الیه اکسایش مانع و کند می عمل محافظ الیه یک عنوان به که است شده
  .  شود می استفاده آهنی جاي به آلومینیمی هاي پنجره درو

  . است آهن از بیشتر نیز روي و روي از بیشتر آلومینیم پذیري واکنش:  77

 مدتی از پس منزل شیرهاي کردن چکه هنگام شود می سبب ؛)  III( آهن هاي یون به آن تبدیل و آب در)  II(  آهن هاي یون وجود:  78
  . کرد استفاده سرکه یا آبلیمو به آغشته پنبه از توان می پدیده این از خالصی براي ؛ آید وجود به است آهن زنگ همان که اي قهوه رسوب

  .  چسبد می فلز سطح به محکم که است پایدار و متراکم ساختاري با جامدي اکسید آلومینیم:  79

 درونی رشته ها سیم این در. باشند مقاوم و ضخیم باید ؛ زیاد الکتریکی رسانایی برداشتن عالوه)  قوي فشار(  باال ولتاژ با برق انتقال هاي سیم:  80
  )   است برق جریان عبور و قراري بر مسئول آلومینیم روکش.(   است مینیم آلو از آنها روکش و فوالد از

  . است بیشتر آلومینیم از آهن چگالی:  81

  . کنند می تولید اکسید نوع دو اکسیژن با واکنش در ، آهن مانند فلزها از برخی:  82

   رنگ زرد...  کلرید)  III(  آهن:  83

  )  روشن            سبز(  رنگ سبز...  کلرید)  II( آهن       

   رنگ آبی...  کلرید)  II(  مس       

  رنگ سبز...  کلرید)  I(  مس       

  . شوند می تبدیل نافلزها اکسید به و دهند می واکنش آن با نیز نافلزها بلکه ، سود نمی محدود فلزها به تنها اکسیژن با عنصرها واکنش:  84
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  . شود می استفاده مناسب پیشوندهاي از)  نافلز دو از ترکیبی(  نافلزي هاي اکسید گذاري نام براي:  85

 عنصر این نام از پیش مونو پیشوند بردن کار به از ، باشد داشته وجود چپ سمت عنصر از اتم یک تنها ، ترکیب یک مولکولی فرمول در اگر:  86
  . شود می پوشی چشم

 پیوند سه یا دو ، یک با دبگر هاي اتم و است مرکزي اتم)  هیدروژن اتم جز به(  شود می نوشته چپ سمت که اتمی ، مولکولی فرمول در:  87
  . شود می متصل آن به اشتراکی

  . دهد می تشکیل اشتراکی پیوند یک تنها ، باشد کناري اتم ، هالوژن اتم هرگاه:  88

  . است آن سازنده هاي اتم ظرفیت الیه هاي الکترون مجموع با برابر ، مولکول در ناپیوندي و پیوندي هاي الکترون مجموع:  89

  . است مقدم گانه سه پیوند بر دوگانه پیوند نمایش لوویس ساختار رسم در:  90

 به توان می هم را پیوندي هاي الکترون زوج و است داخلی هاي الیه هاي الکترون و هسته عنصر نشانه از منظور لوویس ساختار رسم در:  91
  . داد نشان کوتاه خط با هم و الکترون جفت صورت

  

  

 این افزودن زیرا ؛ افزایند می خاك به کشاورزي در وري بهره افزایش براي فلزي اکسید عنوان به را)  آهک(  اکسید کلسیم کشاورزان برخی:  92
  .  کند تغییر گیاه دسترس ر د معدنی مواد نوع و مقدار تا شود می سبب خاك به مواد نوع

  .  شود می استفاده ها دریاچه آب بودن اسیدي میزان کنترل براي اکسید کلسیم از:  93

  .  روند می بین از آب در اکسید دي کربن مقدار افزایش با و هستند آهکی اسکلت با تنان کیسه از گروهی ، ها مرجان:  94

 اسیدي خاصیت افزایش با و شود می حل ها اقیانوس و دریاها آب در آن از زیادي بخش ، کره هوا در اکسید دي کربن مقدار افزایش با:  95
  . افتد می خطر به آبزیان زندگی

  . شود می استفاده سازي ساختمان در زیادي مقدار به سیمان و گچ از:  96

  . دارند بازي خاصیت سیمان و گچ:  97

 اسید و باز ترتیب به آب با آنها واکنش از زیرا ؛ نامند می اسیدي اکسیدهاي را نافلزي اکسیدهاي و بازي اکسیدهاي را فلزي هاي اکسید:  98
  . شود می تولید
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  . است 7 از کمتر pH داراي و اسیدي اندکی ، آن در محلول اکسید دي کربن وجود دلیل به باران:  99

  . دارند اسیدي خصلت قهوه و فرنگی گوجه آب ، معده اسید ، خودرو باتري آب:  100

  . دارند بازي خصلت معده شربت و آمونیاك محلول ، گاز اجاق کننده تمیز محلول ، کن باز لوله محلول:  101

 ؛ روند می باال و شوند می کره هوا وارد فسیلی هاي سوخت سوختن از که هایی آالینده واقع در بیاید پایین باید رود می باال آنچه کره هوا در:  102
  .  برگردند زمین به باید سرانجام

 بارشی ؛ شوند می حل آب در بارش هنگام که هستند SO2 و NO2 اسیدي اکسیدهاي شامل عمده طور به کره هوا در موجود هاي آالینده:  103
  .  است باریده اسیدي باران  گوییم می که است حالت این در ؛ ریزد می فرو زمین به و دارد گیري چشم اسیدي خاصیت که

   میوه هاي باغ ، ها جنگل بر بار زیان تاثیر ؛ توان می اسیدي باران هاي زیان از:  104

  . زند می آسیب جانداران هاي بافت به آب اسیدي خاصیت میزان تغییر زیرا برد نام را آبزیان زندگی 

  . است تشخیص قابل سرعت به که دارد ها چشم و تنفس دستگاه ، پوست روي بر هم باري زیان آثار 

  . شود می بدن پوست خوردگی ترك و خشکی باعث باران اسیدي خاصیت گاهی 

  . گذارد می جاي بر ناپذیري جبران آثار جانداران زندگی در آب pHردتغییر 

  

  به مجهز که دریاها در شناور هاي گویچه و پیما اقیانوس هاي کشتی ، ها ماهواره ، هواشناسی هاي بالون از استفاده با دانشمندان:  105
  . کنند می رصد آن نقاط سرتاسر در را زمین کره دماي پیوسته ، هستند دما حسگرهاي

  . است یافته افزایش زمین کره دماي  میانگین)  اخیر سال صد(  گذشته سده طول در که دهد می نشان شواهد:  106
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  .  یافت خواهد افزایش سلسیوس درجه 4 تا 1/8 بین 2100 سال تا زمین کره دماي کنند می بینی پیش دانشمندان:  107

  . شود می آغاز زودتر هفته یک حدود در گذشته سال 50 به نسبت  شمالی نیمکره بهاردر فصل  که دهد می نشان شواهد:  108

 کره نیم در برف مساحت و  افزایش آزاد هاي آب سطح جهانی میانگین  افزایش زمین سطح دماي جهانط میانگین ؛ اخیر سال صد در:  109
  . است یافته افزایش شمالی

  . دارد زمین کره هواي و آب در  اي کننده تعیین بسیار نقش که است اي گلخانه گاز ترین مهم اکسید دي کربن:  110

 ، نساجی ، غذایی ، دارویی ، کشاورزي هاط فراورده و آمد پدید بزرگ صنایع.  شد ساخته و طراحی صنعتی آالت ماشین ، صنعتی تحول با: 111
 سد سبب و یافت افزایش گیري چشم میزان به الکتریکی انرژي به نیاز نتیجه در شدند تولید صنعتی مقیاس در و  انبوه صورت به پتروشیمیایی

  . شود کره هوا وارد اکسید دي کربن انبوهی حجم و یافته افزایش فسیلی هاي سوخت حستب بی مصرف میزان تا

 هم و اکسید دي گوگرد و اکسید دي نیتروژن ، کسید مونو نیتروژن ، مونوکسید کربن ، اکسید دي کربن فسیلی هاي سوخت سوزاندن اثر در:  112
  . شود می کره هوا وارد نسوخته هاي هیدروکربن چنین

    گذاشت خواهد اثر جهان مردمان همه زندگی بر ما رفتار رو این از ؛ شود می جا به جا آن در شود می کره هوا وارد که اکسیدي دي کربن:  113

  . کند می تولید اکسید دي کربن انبوهی حجم هواپیماها در فسیلی سوخت سوزاندن ، نفتی سکوهاي در سوزي آتش:  114

  . گذارد می تاثیر کره هوا روي ؛ دهد می انجام محیطی مختلف شرایط در که رفتارهایی و کند می استفاده که وسایلی نوع و انسان زندگی سبک:  115

 شده ایجاد ي ردپا این چه هر ؛ باشد کره هوا و زمین کره روي ها انسان از یک هر گذاري اثر میزان بیانگر که  تواتد می است اصطالحی ردپا:  116
  .  بود خواهد تر طوالنی طبیعی  پدیده وسیله به تعدیل براي الزم زمان و بود خواهدماندگارتر آن اثر ، باشد تر سنگین

 تنفسی هاي بیماري انواع آمدن وجود به و تهوع ، سردرد ، چشم سوزش باعث و کند می زشت را شهر چهره و دارد بدي بوي آلوده هواي:  117
  . شود می ریه سرطان مانند

  . شود می کره هوا وارد و تولید گاز این از مقدار چه فعالیت یک انجام اثر بر یا محصول یک تولید در دهد می نشان اکسید دي کربن پاي رد:  118

  . کند می مصرف اکسید دي کربن گرم کیلو 50 حدود در ساالنه تنومند درخت یک:  119

  . کند می کمک اکسید دي کربن پاي رد کاهش به گیاهی هاي پوشش و ها باغ ، مزارع توسعه و حفظ:  120

   برق انرژي ساعت وات کیلو یک تولید ازاي به شده تولید اکسید دي کربن میزان:  121

    0/9:   سنگ زغال 

   0/7:  خام نفت 

   0/36:  طبیعی گاز 

   0/01:  باد 
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   0/03:  زمین گرماي 

   0/05:  خورشید انرژي 

  . بود خواهد خورشید انرژي به مربوط میزان کمترین و  سنگ زغال به مربوط اکسید دي کربن تولید میزان بیشترین ترتیب به

 از مراقبت و کاشت اکسید دي کربن پاي رد کاهش هاي راه از یکی این بنابر ؛ کند می مصرف را اکسید دي کربن ، گیاهان کمک به طبیعت:  122
  . است درختان

 در ؛ پوشانند می شفاف هاي پالستیک از اي الیه با معینی ارتفاع تا را آنها دور تا دور که هستند اي ویژه کشاورزي هاي زمین ، ها گلخانه:  123
  . شود می کشت کشاورزي هاي فراورده ؛ زمستان در ویژه به سال فصول تمام در ها گلخانه

  . است کمتر بیرون محیط به نسبت ؛ روز شبانه طول در گلخانه محیط دماي  تغییرات:  124

 زمین ، رسد می زمین سطح به آن از  بخشی تنها و کند می برخورد آن هاي ذره دیگر و ها مولکول با کره هوا از گذر هنگام خورشید نور:  125
 زمین از شده گسیل هاي پرتو انرژي که  تفاوت این با ؛ کند می گسیل مغناطیس الکترو پرتوهاي خود از داغ جسم یک مانند و شده گرم
  . است بلندتر آنها موج طول و کمتر

 نداشت وجود کره هوا اگر که طوري به ؛ شود می زمین کره شدن گرم سبب و است گلخانه براي پالستیکی الیه مانند زمین براي کره هوا:  126
  . یافت می کاهش گراد سانتی درجه 18 منهاي به درجه 25 از زمین از کره دماي میانگین

 باالتر زمین دماي ؛ باشد بیشتر کره هوا در گازها این مقدار چه هر ؛ برد نام را آب بخار و اکسید دي کربن توان می اي گلخانه گازهاي از:  127
  . رفت خواهد

  . بسپارید ذهن به خوبی به را زیر شکل به مربوط اطالعات:  128
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 بهره با را زندگی کیفیت بتوان آنها کمک به که هستند هایی فراورده و فرایندها جستجوي در ها شیمیدان که شیمی از اي شاخه سبز شیمی:  129
  . کرد محافظت طبیعت از زمان هم  و داد افزایش طبیعی منابع از گیري

 متوقف یا  داد کاهش گذارند می جاي بر زمین کره روي سنگینی هاي ردپاي که شیمیایی مواد مصرف و تولید باید سبز شیمی راستاي در:  130
  . کرد

 ، سویا گیاه برگ و شاخ مانند گیاهی پسماندهاي از و دارد نیز اکسیژن ؛ هیدروژن و کربن بر عالوه خود ساختار در که است سوختی سبز سوخت:  131
  . آید می دست به روغنی هاي دانه و نیشکر

  . شود می تجزیه تر ساده مواد به بینی ذره جانداران وسیله به و است پذیر تخریب زیست سبز سوخت:  132

  . هستند سبز سوخت از هایی نمونه گیاهی هاي روغن و اتانول:  133

  .  روند می کشت زیر سبز سوخت تولید برلی استرالیا کشور در سویا مزارع:  134

 کلسیم یا اکسید منیزیم با را صنعتی مراکز و ها نیروگاه در شده تولید اکسید دي کربن ؛ توان می معدنی مواد به اکسید دي کربن تبدیل براي:  135
  .)  بود خواهد کربنات منیزیم و کربنات کلسیم فراورده.(  داد واکنش اکسید

 آنها ساختار در دلیل همین به و شوند می ساخته نشاسته مانند  گیاهی مواد پایه بر که هستند  پلیمرهایی ، سبز هاي پالستیک:  136
  . گردند می باز طبیعت به و شوند می تجزیه کوتاهی  نسبتا زمان مدت در و دارد وجود نیز اکسیژن

  . کرد نگهداري و ذخیره زمین زیر در امن و عمیق هاي مکان در ؛ کره هوا در کردن رها جاي به توان می را اکسید دي کربن:  137

 دفن براي مناسبی جاهاي هستند نفت و گاز از خالی که نفت قدیمی هاي چاه و گاز قدیمی هاي میدان ؛ زمین زیر در متخلخل هاي سنگ:  138
  . هستند اکسید دي کربن

  .  شود می یافت گوناگون هاي  ترکیب صورت به که  است جهان عنصر ترین فراوان هیدروژن:  139

  . کند تولید گرما و نور و بسوزد تواند می فسیلی هاي سوخت مانند هیدروژن:  140

  . است سنگ زغال از بیشتر نیز بنزین و بنزین از بیشتر طبیعی گاز ، طبیعی گاز از بیشتر هیدروژن گرم یک سوختن ازاي به شده آزاد گرماي: 141

   سنگ زغال > بنزین > طبیعی گاز > هیدروژن

  . بود خواهد سنگ زغال نهایت ودر طبیعی گاز آن از بعد و بنزین آن از پس ، بیشتر همه از هیدروژن قیمت ؛ قیمت اما و:  142

 و است یکسان طبیعی ز گا و بنزین سوختن از ناشی فراورده و است مشترك آب بخار ها سوخت همه در سوختن از ناشی هاي فراورده:  143
 دي گوگرد ؛ آب بخار و مونوکسید کربن ، اکسید دي کربن بر عالوه سنگ زغال مورد در و)  پاك سوخت( کند می تولید آب بخار فقط هیدروژن

  . دارد وجود نیز اکسید

  . دهد می نشان  خوبی به را شده داده اطالعات زیر تصویر:  144
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 امررا این علت که  است شده درج آن برروي که است قیمتی از بیشتر کاالها از بسیاري  براي شده تمام قیمت موارد بسیاري در:  145
 بر هایی هزینه و زند می آسیب زیست ومحیط شهروندان سالمت به که کرد ذکر را کاال تولید براي الزم استانداردهاي رعایت عدم به توان می

  . کند می تحمیل جامعه مردم و دولت

 کشور براي کاال تولید براي شده تمام قیمت که کنند تولید را کاالیی ها کارخانه و ها شرکت مجموع در هرگاه پایدار توسعه الگوي اساس بر:  146
  . گردد می طبیعی منابع مصرف کاهش یا حفظ سبب مدت دراز در و  شود می کشور واقعی رشد سبب توسعه این یابد کاهش

 کشورها برخی که است اجتماعی مالحظات  و اقتصادي مالحظات ، محیطی زیست مالحظات رعایت یعنی پایدار توسعه الگوي اساس بر:  147
  . کنند می هنگفتی هاي گذاري سرمایه هیدروژن گاز تولید براي باال قیمت علیرغم

(   هواپیما و خودرو تولید هاي شرکت اکسیددر دي کربن مقدار کمترین انتشار با موتورهایی تولید و پذیر تخریب زیست هاي پالستیک تولید:  148
  . است پایدار توسعه الگوي راستاي در نیز)   بودن گران علیرغم

  . شود گرفته نظر در آن محیطی زیست و اجتماعی ، اقتصادي هاي هزینه همه ، فراورده هر تولید در که این یعنی پایدار توسعه:  149

 مانند)  استراتوسفر(  کره هوا باالیی هاي الیه در که دارد شهرت اوزون به که شود می یافت کره هوا در نیز اتمی سه شکل به اکسیژن عنصر:  150
  . است ناچیز کره هوا در آن مقدار که چند هر ؛ است کرده احاطه را زمین کره پوششی

  . شود می گفته عنصر یک  بلوري یا مولکولی گوناگون هاي شکل به آلوتروپ یا شکل دگر:  151

  . دارد قرار محدوده آن در اوزون مقدار بیشترین که شود می گفته استراتوسفر از مشخصی منطقه به اوزون الیه اصطالح:  152

 بار زیان آثار از زمین موجودات تا شود می زمین سطح به خورشید فرابنفش تابش از  اي عمده ورودبخش مانع اوزون هاي مولکول:  153
  . بمانند امان در تابش این

  . داد نسبت اوزون مولی جرم بودن بیشتر به توان می را علت که است بیشتر)  -  183(  اکسیژن از)   -  112(  اوزون جوش نقطه:  154

  . شود می استفاده آب درون بینی ذره جانداران بردن بین از و سبزیجات ، ها میوه زدایی گند براي اوزون گاز از صنعت در:  155

  . داد نسبت اکسیژن و اوزون لوویس ساختار به توان می امررا این علت که  است بیشتر اکسیژن گاز از اوزون گاز پذیري واکنش:  156

  .  است آن رفتار و خواص کننده تعیین ؛ ماده هر ساختار:  157
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 پیوند ، رسد می مولکول این به فرابنفش انرژي پر تابش که هنگامی و دارد وجود کوواالنسی پیوند 3 اوزون مولکول لوویس ساختار در:  158
 شده تولید هاي ذره ؛ شود می تبدیل  O2 مولکول یک و اکسیژن اتم یک به اوزون مولکول و شکند می اکسیژن هاي اتم از دوتا بین کوواالنسی

 می آزاد سرخ فرو تابش صورت به انرژي مقداري واکنش این در اما ، کنند تولید را اوزون مولکول یکدیگر با واکنش در دوباره  توانند می
 رابه فروسرخ تر انرژي کم هاي تابش و کند می جذب را فرابنفش تابش از توجهی قابل بخش اوزون الیه ؛ چرخه این انجام با درواقع ؛ شود

  . دارد می گسیل زمین

  . دهد می رخ پذیر برگشت شیمیایی هاي واکنش شارژ، قابل هاي باتري در:  159

  :  سبب آن وجود و آید می شمار به خطرناك و سمی اي آالینده که شود می یافت نیز تروپوسفر الیه در اوزون:  160

  . شود می ها ریه دیدن آسیب و چشمان سوزش

  . شود می شناخته آالینده عنوان به تروپوسفر الیه در و محافظ عنوات به استراتوسفر الیه در اوزون:  161

 با کره هوا در موجود جامدهاي و ها مایع ، گازها کنش هم بر از و شناسد می را کره هوا شیمیایی ترکیب که است متخصصی کره هوا دان شیمی:  162
  . است آگاه ، کنند می زندگی آن روي که اي زنده موجودات و زمین سطح

  و دهد نمی واکنش اکسیژن با معمول طور به داردو کمی بسیار پذیري واکنش ، کره هوا سازنده جز ترین اصلی عنوان به نیتروژن گاز:  163
  . شوند می تبدیل نیتروژن اکسیدهاي به و شده ترکیب هوا در دوگاز این برق و رعد هنگام تنها

  . شود می نیتروژن اکسیدهاي تشکیل باعث که ست باال اي اندازه به دما ، است شده ایجاد برق و رعد که اي ناحیه در:  164

 واکنش از گاز این و است اي قهوه رنگ به اکسید دي نیتروژن که چرا شود می دیده روشن اي قهوه رنگ به اغلب ها کالنشهر آلوده هواي:  165
  . آید می وجود به  باال دماي در و خودرو موتور درون اکسیژن و نیتروژن گازهاي

  . دارد وجود نیتروژن اکسیدهاي توجهی قابل مقدار به ، بزرگ و صنعتی شهرهاي آلوده هواي در:  166

 اوزون گاز مقداري کره هوا در موجود اکسیژن گاز و اکسید دي نیتروژن بین واکنش از و خورشید نور حضور در شهرها کالن آلوده هواي در:  167
  . است تروپوسفري اوزون همان که شود می تولید

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

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

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

  . است آن از گازي هاي مولکول انتشار از ناشی محمدي و رز گل بوي:  168

 می اشغال را ظرف فضاي همه و آیند می در آن محتوي ظرف شکل به و ندارند معینی حجم و شکل مایعات و جامدات  خالف بر گازها:  169
  . است برابر آن محتوي ظرف حجم با گاز نمونه یک حجم  کنند

  . است پذیر تراکم مایع و جامد خالف بر گاز:  170

  . باشد مشخص نیز آن فشار و دما باید ، مقدار بر افزون گاز نمونه یک توصیف براي:  171
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  .یابد کاهش شدت به آنها حجم که شود می سبب مایع نیتروژن درون هوا از شده پر هاي بادکنک دادن قرار:  172

  . است اتمسفر 1 فشار و گراد سانتی درجه صفر دماي استاندارد شرایط از منظور:  173

 سال باردر اولین.(  است معروف آووگادرو قانون به بیان این که است برابر هم با گوناگون گازهاي از مول یک حجم ، یکسان فشار دماو در:  174
  )  شد بیان او توسط 1811

  . است لیتر 22/4 استاندارد شرایط در گازها مولی حجم:  175

 استوکیومتري ؛ پردازد می)  واکنش هر در کننده شرکت مواد(  فراورده و دهنده واکنش مواد میان کمی ارتباط به که شیمی از بخشی به:  176
  . گویند می واکنش

  . گویند می  کیومتري استو ضریب ؛ شده موازنه معادله یک در کننده شرکت مواد ضرایب از یک هر به:  177

  

 ناپذیر واکنش و فعال غیر شیمیایی نظر از اکسیژن با مقایسه در و است کره هوا سازنده جز ترین فراوان و ترین اصلی نیتروژن گاز:  178
  ) . کنید دقت زیر معادله به. (  است

  

 استفاده نیتروژن گاز از آن جاي به است شیمیایی تغییر ایجاد عامل ، اکسیژن ز گا که هایی درمحیط و یافته شهرت اثر بی جو به ژن نیترو گاز:  179
  .  کنند می

  . شود می تزریق خاك به مستقیم طور به که است آمونیاك کودها این از یکی ؛ افزایند می خاك به را دار نیتروژن شیمیایی هاي کود کشاورزان:  180

  . کنند می استفاده نیتروژن گاز از هوا جاي به خودرو تایر باد تتظیم و کردن پر براي:  181

     است آنها ترین مهم از یکی آمونیاك که کنند می تهیه نیتروژن گاز از گوناگونی مواد صنعت در امروزه:  182

  . شد شیمی نوبل جایزه برنده نیتروژن و هیدروژن گازهاي از آمونیاك تهیه دلیل به 1918 سال در هابر فریتس:  183

  . بود واکنش انجام براي بهینه شرایط یافتن ، هابر چالش بزرگترین:  184

  . شود نمی انجام اتاق فشار و دما در هابر فرایند واکنش:  185

  . است)  آهنی ورقه(  کاتالیزگر حضور در اتمسفر 200 فشار و درجه 450 دماي بهینه شرایط:  186
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 ؛ آمونیاك از مخلوطی واکنش ظرف در و است پذیر برگشت واکنش این زیرا ، شود نمی تبدیل فراورده به اولیه مواد همه هابر فرایند در:  187
  . دارد وجود نیتروژن و هیدروژن

  .  بود واکنش مخلوط از)  آمونیاك(  فراورده جداسازي هابر روي پیش دیگر مشکل:  188

  . سازد جدا را آمونیاك تقطیر از استفاده با توانست مواد جوش نقطه بررسی با هابر:  189

  . هابر فرایند در دهنده واکنش اجزا جوش نقطه مقایسه:  190

  

   سولفید هیدروژن:     H2S   نام:  191

  C57H110O6)   :   استئارین(  شتر کوهان در شده ذخیره چربی:  192

   شتر پلیسی انقالب

  .  است شده تشکیل  متان از عمده طور به شهري گاز:  193

  . شود می تولید نیز مونوکسید کربن ، آب بخار و اکسید دي کربن بر عالوه متان گاز ناقص سوختن در:  194

  . افتد می اتفاق ناقص سوختن ؛ است کم اکسیژن که محیطی در:  195




