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

   ) مورد  150... کنکور بندي جمع براي مناسب(  سوم فصل ، دهم شیمی خط به خط  بررسی

  . است فراوان آب از پوشیده سطحی و اکسیژن از سرشار جوي با ما سیاره:  1

  . رود می شمار به آبزیان براي زیستگاه ترین پهناور و زندگی براي جا ترین امن ، خورشیدي سامانه میان در زمین:  2

 نظر در مسطح را زمین کره سطح اگر ، است پوشانده آب را آن سطح درصد 75 به نزدیک زیرا ؛ شود می دیده آبی رنگ به فضا در زمین:  3
   . پوشاند می متر 2 تا را آن سطح همه آب ؛ بگیریم

  . دارد شوري مزه اغلب  و است شده حل آن در گوناگون هاي نمک از توجهی قابل مقدار که است همگن مخلوطی دریاها و ها اقیانوس آب:  4

 تقریبا زمین کره هاي آب در شده حل مواد کل جرم که آنجایی از و شود می آب وارد کره سنگ از گوناگون مواد تن میلیاردها ساالنه:  5
  .  شوند خارج ها اقیانوس و دریاها آب از نیز ماده مقدار همین باید پس ، است ثابت

 ماده تبادل بخش چهار و سامانه این درون که دانست کره زیست و کره سنگ ، کره آب ، هواکره شامل بزرگ اي سامانه توان می را زمین:  6
  . وجوددارد

  . شوند کره هوا وارد غبار و گرد صورت به  جامد شیمیایی مواد و گوناگون گازهاي شود می سبب آتشفشانی هاي فعالیت:  7

   کنند می مصرف را آب در محلول اکسیژن گاز از زیادي بسیار مقدار و کره هوا وارد را اکسید دي کربن تن میلیاردها ساالنه آبزي جانداران:  8

  شوند می کره سنگ یا هواکره ، کره آب وارد تر کوچک هاي مولکول صورت به و شده تجزیه شیمیایی هاي واکنش اثر بر جانوران و گیاهان الشه:  9
  . کنند می زمین کره گوناگون هاي بخش وارد را دار کربن هاي ترکیب از زیادي مقدار ساالنه جانداران چنین هم ؛

  . دارند شیمیایی و فیزیکی هاي کنش هم یکدیگربر با آن گوناگون هاي بخش و پویاست شیمیایی دیدگاه از زمین:  10

  . است شده تشکیل ها نمک و ماسه مانند جامد مواد از کره سنگ:  11

  . است شده تشکیل دیگر گازهاي و اکسیژن ، نیتروژن شامل کوچک هاي مولکول از کره هوا:  12

  . است شده تشکیل....  و ها یون ، آب کوچک هاي مولکول از کره آب:  13

  . کنند می ایفا اساسی نقش  ها مولکول درشت آنها هاي واکنش در که است زمین کره روي جانداران شامل کره زیست:  14

  . دهد می رانشان دریا آب در موجود هاي آنیون و ها کاتیون ترتیب زیر جدول:  15

  

  مقدار بیشترین:  کلرید یون
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   کاتیون مقدار بیشترین:  سدیم یون

   ظرفیتی دو کاتیون مقدار بیشترین:  منیزیم یون

  )  اتمی چند و(  ظرفیتی دو آنیون مقدار بیشترین:  سولفات یون

  . کرد استفاده صنعتی و خانگی مصارف و کشاورزي در آنها از توان نمی و است شور زمین روي هاي آب بیشتر:  16

 حوزه دیگر و صنعت ، کشاورزي در استفاده قابل آب چنین هم ، آشامیدنی و  شیرین آب تهیه جهان سطح در اساسی هاي چالش از یکی:  17
  . است ها

 وسایل و مواد ، پروتئینی هاي فراورده تولید ، گوناگون شیمیایی مواد استخراج و تهیه براي ارزشمندي منابع ها دریاچه و دریاها ، ها اقیانوس:  18
  . هستند گوناگون داروهاي تهیه و تزئینی

 که شوند می جدا آن از آب در شده حل مواد همه تقریبا ، باران و برف تشکیل هنگام زیرا ، است خالص تقریبا  پاك هواي در باران آب:  19
  .  دارد نام مقطر آب آن فراورده و)  متوالی صورت به میعان+  تبخیر(  تقطیر که فرایندي ، است خالص آب تهیه براي الگویی فرایند این

 آب ؛ زیرا دارند تفاوت یکدیگر با دریاها در شونده حل مواد مقدار و نوع که هستند آب در ها مولکول و ها یون انواع از همگن مخلوطی دریاها:  20
  .دارند گوناگون شیمیایی مواد که گذرند می هایی زمین از خود مسیر در ریزند می دریاها  به که هایی

  . است رنگ سفید رسوب AgCl کلرید نقره:  21

  . است رنگ سفید رسوب فسفات کلسیم:  22

  . دهد می تغییر را آب مزه که است زیاد قدري به شده حل هاي یون مقدار آشامیدنی هاي آب برخی در:  23

 شده حل آب در طبیعی طور به ها یون از برخی که است گوناگون هاي یون از کمی مقدار حاوي ، بوده همگن و زالل مخلوطی آشامیدنی آب:  24
  . شود می اضافه آن به سالم آشامیدنی آب تامین مراکز در  دیگر برخی و است

  . شود می ها دتدان سالمت حفظ سبب ، یون این وجود که کنند می اضافه فلوئورید یون کمی بسیار مقدار آشامیدنی آب به:  25

  . است آنها ي شونده حل مقدار و نوع در ها آب دیگر و آشامیدنی آب تفاوت:  26

  . دارد تفاوت دیگر محل به محلی از شیرین هاي آب در موجود هاي یون نوع و مقدار:  27

 از که یونی:  دیگر بیان بع اند گرفته قرار هم کنار در کوواالنسی پیوند توسط که شود می یافت اتم چند شان ساختار در اتمی چند هاي یون:  28
  .....)  و آمونیوم ، سولفات ، نیترات:  مانند.(  دارد نام اتمی چند یون ؛ است شده تشکیل اتم چند دویا اتصال

 کودهاي از یکی سولفات آمونیوم ؛ دارند نیاز P و S , N مانند عنصرهایی به آب و اکسید دي کربن بر عالوه ، مناسب رشد براي گیاهان:  29
  .  دهد می قرار گیاه اختیار در را گوگرد و نیتروژن عنصر دو که است شیمیایی

  . شود می تولید یون مول سه آب در سولفات آمونیوم واحد هر انحالل از:  30

   است یکنواخت و یکسان آن سرتاسر در محلول  شیمیایی ترکیب و فیزیکی حالت که است ماده چند یا دو از همگن مخلوطی ، محلول:  31
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  . است یکنواخت غلظت و رنگ مانند شیمیایی ترکیب و مایع سر سرتا در فیزیکی حالت ، یخ ضد آبی محلول در:  32

 مخلوطی گالب و است آب در گلیکول اتیلن محلول یخ ضد ؛ است آب در نمک محلول فیزیولوژي سرم ؛ گازهاست از محلولی پاکی هواي:  33
  .  است آب در آلی ماده چند از همگن

 دو گالب ولی رقیق فیزیولوژي سرم مثال عنوان به ، کرد تقسیم غلیظ با رقیق به توان می موجود شونده حل مقدار اساس بر را ها محلول:  34
  . است غلیظ آتشه

  . است بیشتر حجم واحد در شونده حل هاي ذره)  تعداد(  شمار ، غلیظ محلول در:  35

 تواند می راحتی به انسان که است غلیظی محلول و دارد وجود  آب گرم 100 در شونده حل گرم 27 حدود در)  بحرالمیت( مرده دریاي در:  36
  .  بماند شناور آن روي

  . دنیاست شور هاي دریاچه از یکی نیز ارومیه دریاچه:  37

  . دارند خود در را شده حل نمک مقدار بیشترین ترتیب به آرام اقیانوس و مدیترانه دریاي ، سرخ دریاي ، مرده دریاي:  38

 هاي مول شمار و کند می حل خود در را شونده حل که است محلول از جزئی حالل ؛ است شده تشکیل شونده حل و حالل دوجز از محلول هر:  39
  . است بیشتر آن

  . دارد بستگی ها آن از یک هر مقدار و شونده حل ، حالل خواص به محلول خواص:  40

  . شود می تعریف  محلول یا حالل از معینی مقدار در شونده حل مقدار با محلول یک غلظت:  41

 بدن دریا، آب ، آشامیدنی آب ، معدنی آب در ها آنیون و ها کاتیون غلظت مانند رقیق بسیار هاي محلول در غلظت تر ساده بیان برلی:  42
  . شود می استفاده میلیون در قسمت نام به کمیتی از هوا هاي آالینده مقدار و گیاهی هاي بافت ، جانداران

 قسمت 100 در شونده حل هاي قسمت شمار بت ارز هم که دهد می نشان  محلول گرم صد در را شونده حل جرم جرمی درصد:  43
  . است محلول

  . است شیمیایی مواد از سرشار منبعی دریا:  44

  . کرد جدا آن از شیمیایی و فیزیکی هاي روش به توان می را دریا آب در موجود شیمیایی مواد:  45

  . شود می استخراج و جداسازي دریا آب از تبلور روش با کلرید سدیم تن میلیاردها ساالنه:  46

  . دارد کاربرد آلیاژها و معده شربت تهیه در کرد استخراج دریا آب از توان می که را منیزیم فلز:  47

 به را منیزیم جداسازي نخست مرحله در که دارد وجود محلول یون شکل به دریا آب در که دریاست آب منیزیم فلز تهیه منابع از  یکی:  48
 جریان از استفاده با نهایت در و کلرید منیزیم به را آن سپس و دهند می رسوبMg( OH)2 هیدروکسید منیزیم نامحلول و جامد ماده صورت

  . کنند می تجزیه آن سازنده عنصرهاي به را کلرید منیزیم ؛ برق

MgCl2 ( l)  Mg( l) + Cl2 (g)   
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 4. (  است هیدروژن گاز آورو سوز سود ، سدیم فلز ، کلر گاز تهیه در آن قسمت بیشترین که دهد می نشان را NaCl کاربردهاي زیر شکل:  49
   (  مورد

  

  . شود می بیان جرمی درصد با روزانه زندگی و کشاورزي ، داروسازي ، پزشکی ، صنعت در ها ل محلو از بسیاري غلظت:  50

  است آب در اسید استیک جرمی صد در 5 محلول ، شود می مصرف غذاها در چاشنی عنوات به و داشته مالیمی اسیدي خاصیت خوراکی سرکه:  51
  . شود می تبدیل تر رقیق هاي محلول به آن کاربرد به بسته و تولید جرمی درصد 70 غلظت با صنعت در اسید نیتریک غلیظ محلول:  52

  .  است آن جرم از تر آسان ، آزمایشگاه در  ویژه به مایع یک حجم گیري اندازه که دهد می نشان تجربه:  53

  . باشد داشته ارتباط محلول حجم و شونده حل ماده هاي مول با که است تر پرکاربرد محلوب از غلظتی بیانی:  54

 موجود هاي گونه غلظت تعیین و پزشکی هاي آزمایش انجام رو این ؛از خورد می هم به خون در ها گونه برخی غلظت توازن بیماري هنگام:  55
  . است بیمار یک به رسیدگی براي درمانی مراکز در کارها ترین ضروري از بدن هاي دیگرمحلول و خون در

 میلی 100 معادل لیتر دسی هر.(  دهد می نشان خون از لیتر دسی در را گلوکز هاي گرم میلی که خون قند گیري اندازه دستگاه گلوکومتر؛ دستگاه:  56
  ). است لیتر

 تحرکی کم ، نامناسب تغذیه دلیل به تواند می شناختی ژن زمینه بر عالوه بیماري این که دارند کلیه سنگ کشور جمعیت از درصد 3 به نزدیک:  57
  . شود ایجاد هورمونی اختالالت و لبنیات و حیوانی پروتئین مصرف ، آب کم نوشیدن ، خوراکی نمک حد از بیش مصرف ،

  . گویند می ماده پذیري انحالل را شود می حل  معین دماي یک در  حالل گرم 100 در که شونده حل یک از مقدار بیشترین:  58

 از سالم افراد ادار در ها نمک این مقدار ، شوند می تشکیل ها کلیه در دار کلسیم هاي نمک برخی رسوب از کلیه ي ها سنگ  اغلب:  59
  . است بیشتر شان پذیري انحالل از ها نمک این مقدار ؛ شوند می مبتال کلیه سنگ به که افرادي در ولی ، است کمتر آنها پذیري انحالل
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  . نیست یکسان ها نمک همه پذیري انحالل میزان بر دما تاثیر اما ؛ دارد بستگی دما و آنها نوع به ها نمک پذیري انحالل:  60

 می افزایش ها نمک اغلب پذیري انحالل دما افزایش با ؛ است آمده دست به  تجربی هاي داده از نمک هر براي پذیري انحالل نمودار:  61
  . یابد

  ) درسی کتاب درحد( . برد نام را سولفات لیتیم و قوي بازهاي و اسیدها انحالل توان می گرماده هاي انحالل از:  62

  . است شده گرفته پذیري انحالل معناي به soulobility  واژه از s حرف:  63

 بندي دسته زیر صورت به گراد سانتی درجه 25 دماي در و  آب در پذیري انحالل اساس بر را جامد شونده حل مواد ها دان شیمی:   64
  . کنند می

   

  

  . شود می یافت طبیعت در)  بخار(  گاز و مایع ، جامد حالت سه هر به که است اي ماده تنها آب:  65

  . است ساخته دلپذیر و ممکن زمین سیاره در را زندگی یکدیگر به ها حالت این تبدیل و آب وجود:  66

  . برد نام عادي غیر و باال جوش نقطه داشتن ، انجماد هنگام حجم افزایش ، مواد اغلب کردن حل توانایی توان می آب هاي ویژگی از:  67

 مولکول شرایط این در شد خواهد  منفی الکتریکی بار داراي خشک موي به مالش اثر بر و است خنثی الکتریکی لحاظ از اي شیشه میله:  68
  . شود می منحرف خود مستقیم مسیر از آب باریکه و شده جذب آن سوي به آب هاي

  . است متصل)  اکسیژن(  مرکزي اتم به کوواالنسی پیوند یک با هیدروژن اتم هر و است خمیده آب مولکول شکل:  69

 الکتریکی میدان در ها مولکول این که هنگامی و دارد آن خواص در اي کننده تعیین نقش ، آب مولکول خمیده ساختار و سازنده هاي اتم نوع:  70
  . کنند می گیري جهت ؛ گیرند می قرار

  را مولکول مثبت سر هیدروژن هاي اتم و منفی سر اکسیژن اتم که دهد می نشان الکتریکی میدان در آب هاي مولکول  گیري جهت نحوه:  71
  . دهند می تشکیل

  . گویند می قطبی یا دوقطبی هاي مولکول ، کنند می گیري جهت الکتریکی میدان در که آب مانند هایی مولکول به:  72

  . شوند می نامیده ناقطبی رو این از کنند؛ نمی گیري جهت الکتریکی میدان در O2، CO2 ، CH4 مانند هایی مولکول:  73

  . دارد باالتري جوش نقطه قطبی هاي مولکول با ماده ؛ مشابه مولی جرم با مولکولی مواد در:  74

  . یابد می افزایش جوش دماي ؛ یابد افزایش مولی جرم چه هر ناقطبی هاي مولکول با مولکولی مواد در:  75
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  . گیرد می قرار توجه مورد مولکولی بین جاذبه نیروهاي ؛ مواد ذوب و جوش نقطه مقایسه براي:  76

 ترین کم با  مجزا هاي مولکول داراي گازها ، دارند مهمی نقش ترکیب یک خواص و فیزیکی حالت تعیین در مولکولی بین نیروهاي:  77
  . برسد ممکن مقدار بیشترین به تواند می ها مولکول بین کنش برهم ، جامدها ر ود است بیشتر ها کنش هم بر مایعات در ؛ هستند ها کنش برهم

  . است وابسته آنها جرم و ها مولکول بودن قطبی میزان به عمده طور به مولکولی بین نیروهاي:  78

 می وارد یکدیگر به گاز سازنده هاي ذره که نیروهایی ؛ گویند می مولکولی بین نیروهاي ، ماده یک سازنده هاي مولکول میان کنش هم بر به:  79
  . دارند می نگه یکدیگر کنار در را جامد و مایع حالت به مواد هاي مولکول که نیروهایی یا  کنند

 را مولکول چرخانندگی میزان و اثر که است دوقطبی هاي مولکول ویژه دوقطبی گشتاور ؛ دهد می نشان را نیرو چرخانندگی اثر ، نیرو گشتاور:  80
  . دهد می نشان

  . کنند می گزارش  " دباي " یکاي با را ها مولکول)  مو(  دوقطبی گشتاور:  81

 هیدروژن مولی جرم نصف به نزدیک مولی جرم با آب اما ، دارند خمیده هاي مولکول و قطبی دو هر H2S سولفید هیدروژن و آب مولکول:  82
 به توان می را علت  ؛ دهد می نشان درجه 160 با برابر تفاوتی که طوري به دارد آن از باالتري و عادي غیر جوش دماي ، سولفید
 هاي مولکول برابر 2 به نزدیک  که داد نسبت مولکولی بین نیروهاي قدرت چنین هم و آب هاي مولکول قطبیت میزان در تفاوت

  . )  است دباي 0/97 با برابر سولفید هیدروژن مولکول در و 1/85 با برابر آب هاي مولکول دوقطبی گشتاور.(  است سولفید هیدروژن

 و دارد نگه هم کنار در را ها مولکول تواند می اتاق شرایط در که است اي اندازه به آب هاي مولکول میان مولکولی بین جاذبه نیروهاي:  83
  . باشد مایع حالت به آب

 بین نیروهاي این  در که شود می جذب همسایه مولکول در اکسیژن اتم سوي از قوي جاذبه نیروي یک با هیدروژن اتم هر ؛ آب مولکول در:  84
  . شود می گفته هیدروژنی پیوندهاي  جاذبه نیروي  نیرو؛ نوع این به رو این از و دارد کلیدي نقش  هیدروژن مولکولی

  . گویند می والس در وان نیروهاي ؛ مولکولی بین جاذبه نیروهاي به هیدروژنی پیوندهاي  جز به:  85 

   تناوبی جدول 17 و 15 گروه دار هیدروژن هاي ترکیب در جوش نقطه  ترتیب:  86

HF > NH3 > AsH3 > HBr > HCl > PH3  

(  " فون " هاي اتم از یکی به هیدروژن اتم ؛ آنها مولکول در که است موادي در مولکولی بین نیروي  ترین قوي هیدروژنی پیوند:  87
F, O , N  (است متصل کوواالنسی پیوند با .  

 شرایط اتانول هاي مولکول بین.(  روند می کار به آزمایشگاه و صنعت در حالل عنوان به که هستند اکسیژندار آلی ترکیب دو استون و اتانول:  88
  .)  دارد وجود هیدروژنی پیوند تشکیل

 آب هاي مولکول حالت این در ، ندارد وجود آنها میان ژنی هیدرو پیوندهاي که گویی ، هستند هم از جدا بخار حالت در آب هاي مولکول:   88
  .  یابند می انتقال دیگر جاي به جایی از نامنظم و آزادانه
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 ؛ آب برخالف ؛ شوند می جا به جا و لغزند می هم روي اما ، دارد وجود قوي ژنی هیدرو پیوندهاي ها مولکول بین که این با ، مایع حالت در:  89
 پیوند هیدروژن اتم دو با اکسیژن اتم هر ، یخ ساختار در واقع در ؛ دارند قرار ثابت نسبت به جاهاي در آب هاي مولکول و است منظم یخ ساختار

  . است متصل هیدروژنی پیوند با  دیگر هیدروژن اتم 2 با و اشتراکی

 و دارند قرار  ضلعی شش هاي حلقه راس در اکسیژن هاي اتم ، آن در که است اي گونه به آب هاي مولکول آرایش ، یخ ساختار در:  90
 ساختاري یخ واقع در و است یافته گسترش بعد سه در منظم خالی فضاهاي داشتن با شبکه این که آورند می وجود به را عسل شانه مانند اي شبکه

  . دارد باز

  . است ضلعی شش هاي حلقه وجود از ناشی برف هاي دانه متنوع و زیبا هاي شکل:  91

  . است شده تشکیل ضلعی شش هاي حلقه از عسل زنبور کندوي:  92

 آب هاي مولکول حالت این در ، ندارد وجود آنها میان ژنی هیدرو پیوندهاي که گویی ، هستند هم از جدا بخار حالت در آب هاي مولکول:   88
  .  یابند می انتقال دیگر جاي به جایی از نامنظم و آزادانه

 ؛ آب برخالف ؛ شوند می جا به جا و لغزند می هم روي اما ، دارد وجود قوي ژنی هیدرو پیوندهاي ها مولکول بین که این با ، مایع حالت در:  89
 پیوند هیدروژن اتم دو با اکسیژن اتم هر ، یخ ساختار در واقع در ؛ دارند قرار ثابت نسبت به جاهاي در آب هاي مولکول و است منظم یخ ساختار

  . است متصل هیدروژنی پیوند با  دیگر هیدروژن اتم 2 با و اشتراکی

 و دارند قرار  ضلعی شش هاي حلقه راس در اکسیژن هاي اتم ، آن در که است اي گونه به آب هاي مولکول آرایش ، یخ ساختار در:  90
 ساختاري یخ واقع در و است یافته گسترش بعد سه در منظم خالی فضاهاي داشتن با شبکه این که آورند می وجود به را عسل شانه مانند اي شبکه

  . دارد باز

  . است ضلعی شش هاي حلقه وجود از ناشی برف هاي دانه متنوع و زیبا هاي شکل:  91

  . است شده تشکیل ضلعی شش هاي حلقه از عسل زنبور کندوي:  92

  

 در را مولکولی مواد و یونی ترکیبات از بسیاري تواند می زیرا است آزمایشگاه و صنعت ، طبیعت در حالل ترین رایج و ترین فراوان آب:  93
  . کند حل خود
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 آبی ها محلول همه اما  شوند می انجام آبی هاي محلول در ساز و سوخت و تنفس ، گوارش مانند شیمیایی زیست فرایندهاي اغلب:  94
  . دارند وجود نیز دیگري هاي حالل آب بر عالوه نیستند؛

 داراي هگزان و)  قطبی مولکول(  صفر از بزرگتر دوقطبی گشتاور داراي استون و اتانول که هستند آلی حالل سه هگزان و استون ، اتانول:  95
  . رود می شمار به ناقطبی مولکولی و صفر دوقطبی گشتاور

  . گویند می آبی غیر هاي محلول ، است آلی آنها حالل که هایی محلول به:  96

  .  اند شده تشکیل شونده حل چند و حالل یک از که هستند هایی محلول جمله از دریا آب و هوا:  97

 از اي شده سیر محلول توان نمی رو این از ؛ شوند می حل آب در نسبتی هر به استون و)  معمولی الکل(  اتانول مانند شیمیایی مواد برخی:  98
  . کرد تهیه آب در آنها

  . است صفر حدود در و ناچیز ها هیدرکربن اغلب دوقطبط گشتاور:  99

 با را خودروها در استفاده مورد بنزین توان می میانگین طور به ؛ است کربن اتم 12 تا 5 با متفاوت هیدروکربن چند از  همگن مخلوطی بنزین:  100
  . گرفت نظر در C8H18 مولکولی فرمول با و کربن اتم 8

  . شود می دیده بنفش رنگ به هگزان در ید محلول:  101

 کنترل ، غذا گوارش جمله از بدن درون شیمیایی هاي واکنش بیشتر و هستند آبی هاي محلول ، انسان بدن در موجود هاي محلول اغلب:  102
  . شود می انجام آنها در پوست خشکی از جلوگیري ، تنفس ، بدن دماي

 جریان سلولی بین هاي مایع در آن باقی و ها سلول درون در آب این از نیمی از بیش و دهد می تشکیل آب را بدن جرم عمده بخش:  103
  . کند می جا جابه خون گردش دستگاه و ها سلول بین را زاید مواد و مغذي مواد که دارد

 این که  دهد می دست از بازدم در آب بخار و پوستی تعرق ، ادرار صورت به را آب لیتر میلی 3000 تا 1500 میانگین طور به بالغ فرد هر:  104
  . شد خواهد آبی کم دچار بدن ، صورت این غیر در ؛ شود جبران باید ها نوشیدنی و ها میوه ، غذایی مواد خوردن با آب مقدار

  . دهد می تشکیل آب را ها خوراکی اغلب عمده بخش:  105

  . دارد بدن سالمت حفظ در کلیدي نقش آنها دفع و ها سلول در شده تولید زاید مواد کردن حل با آب:  106

  . دارد وجود معدنی و آلی مواد درصد 4 و آب درصد 96 ، عادي غذایی برنامه با سالم فرد یک ادرار در:  107

 پوشی چشم قابل که شوند می حل یکدیگر در ناچیزي میزان به مخلوط اجزاي ، آب و هگزان مانند ، مایع حالت به ناهمگن هلی مخلوط در:  108
  . است

  . است بیشتر هگزان از آب چگالی:  109

 جاذبه میانگین  از بیشتر محلول در حالل و شونده حل ذرات بین شده ایجاد جاذبه نیروي که شود می محلول تشکیل به منجر هنگامی انحالل فرایند: 110
  . باشد خالص شونده حل و خالص حالل در ها
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 نشده تغییر دچار محلول در شونده حل هاي مولکول ساختار و کنند می حفظ محلول در را خود ماهیت ، شونده حل هاي مولکول آن در که انحاللی:  111
    هگزان در ید انحالل  یا آب در اتانول و استون انحالل مانند . گویند مولکولی انحالل را باشد

 و تفکیک آب در یونی بلور شبکه)   ها یون( سازنده ذرات و باشد نکرده حفظ را خود ساختاري ویژگی شونده حل ماده ، انحالل فرایند در اگر:  112
  .  رود می شمار به یونی انحالل ، باشند شده آبپوشی

  .  اند گزفته جاي بعد 3 در منظم آرایشی با کلرید و سدیم هاي یون آن در که است مکعبی بلورهاي با یونی ترکیب یک کلرید سدیم:  113

 شبکه از ها یون شدن جدا باعث که نیرویی  شود می گفته دوقطبی - یون ، جاذبه نیروي ؛ آب مولکول و ها یون میان جاذبه نیروي به:  114
  . شوند پراکنده یکنواخت طور به محلول سرتاسر در و شوند پوشیده ، آب هاي مولکول از اي الیه با تا شده بلور

 هرچند ، کنند می جذب را آب در شده حل  مولکولی اکسیژن ، خود آبشش درون از آب دادن عبور با آبزي جانوران بقیه و ها ماهی:  115
  . دارد حیاتی نقش آبزیان زندگی براي کم مقدار همین اما شود می حل آب در کمی میزان به اکسیژن

  . است ضروري ها ماهی زندگی ادامه براي آب در محلول و کافی اکسیژن:  116

  ) :  گرم آب و سرد آب  متفاوت دماهاي(   آزمایش دو در شده آزاد گاز میزان ، آب در جوشان قرص درآزمایش:  117

 سرد آب در زیرا ؛ بود خواهد متفاوت حالت دو در شده آوري جمع گاز اما  است یکسان آزمایش دو در شده آزاد گاز حجم  میانگین 
  . بود خواهد کمتر شده آوري جمع گاز و شود می حل بیشتري گاز

 هست قطبی حالل که آب در است قطبی چون NO انحالل میزان ، شوند می حل آب در فیزیکی طور به NO ،  O2  ، N2 گاز سه:  118
  . بود خواهد نیتروژن گاز از بیشتر ، بزرگتر جرم دلیل به اکسیژن گاز پذیري وانحالل است دیگر دوگاز از بیشتر

  . داشت خواهد N2 و O2 دوگاز به نسبت بیشتري افزایش پذیري انحالل میزان فشار افزایش با مونوکسید نیتروژن گاز مورد در:  119

  . است معروف هنري قانون به که شد خواهد بیشتر آب در گازها پذیري انحالل میزان فشار افزایش با:  120

  . یابد می کاهش آب در گازها پذیري انحالل دما افزایش با:  121

  . دارد بستگی فشار و دما ، گاز نوع عامل 3 به آب در گازها پذیري انحالل:  122

 را علت توان می که است هردمایی و اتمسفر یک فشار در NO از بیشتر اکسید دي کربن پذیري انحالل که دهد می نشان تجربی شواهد:  123
  . داد ربط  آب مولکول و اکسید دي کربن بین واکنش انجام به

 آنها به رو این از ؛ شود می انجام ها الکترون وسیله به آنها رسانایی و هستند برق جریان رساناي)  کربن آلوتروپ(  گرافیت و فلزها:  124
  . گویند می الکترونی رساناي

 بتوانند ها یون که شود می انجام هنگامی رسانایی این ؛ شود می گفته یونی رساناي ماده آن به شود انجام ها یون وسیله به رسانایی که هنگامی:  125
  )  رسانایی شرط.(  شوند می جا به جا نیز الکتریکی بارهاي ها یون جایی جابه با که شوند جا جابه دیگر نقطه به اي نقطه از آزادانه
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 محلول این هرگاه که اند پراکنده آن سرتاسر در نامنظم  ولی آزادانه هاي جنبش با کلرید و سدیم هاي یون کلرید سدیم حاوي محلول در:  126
  . کنند می حرکت ناهمنام هاي قطب سوي به ها یون و شود می برقرار مدار در برق جریان ؛ بگیرد قرار الکتریکی مدار در

  .  است الکتریکی رسانایی نتیجه ودر الکتریکی بارهاي جایی جابه دهنده نشان مخالف بار با هاي قطب سمت به محلول در ها یون جایی جابه:  127

  . گویند می الکترولیت محلول) NaCl(aq یعنی آن محلول به و  الکترولیت جامد حالت در کلرید سدیم مانند موادي به:  128

 تعداد به توان می را رسانایی زیرا ؛  است آب در یونی ترکیبات حاللیت میزان در اختالف یونی هاي محلول  رسانایی در ت تفاو دلیل:  129
  . داد نسبت محلول در موجود هاي یون

 جا جابه توانایی مذاب حالت در ها یون زیرا است برق جریان رساناي مذاب حالت در ولی  نارساناست جامد حالت در کلرید سدیم:  130
  . شوند می جا جابه الکتریکی بارهاي جایی جابه این با و دارند شدن

 ندارد وجود یون محلول در زیرا دانیم می الکترولیت غیر را باشد شده حل)   اتانول( مولکولی صورت به ترکیب ها آن در که هایی محلول:  131
.  

 که آنهایی و)   هیدروکسید پتاسیم(  قوي الکترولیت را است زیاد المپ روشنایی شدت و باشند جریان براي خوبی رساناي که هایی محلول:  132
 هیدروژن محلول مانند دانیم می ضعیف الکترولیت ، شود می روشن کمتري روشنایی با المپ و است کمتر محلول در موجود هاي یون تعداد

  . اسید فلوئوریک

 با که کنند می کنترل مارا حرکات و احساسات ، عصبی هاي پیام نکردنی باور نظمی با لحظه هر در بدن هاي الکترولیت سازنده هاي یون:  133
 کلرید ، سدیم مانند گوناگون هاي یون حاوي محیط و.(  شود می انجام کار این الکتریکی جریان  وبرقراري ایجاد براي مناسب محیط بودن فراهم

  ) است....  و ،پتاسیم

 در ها یون این چشمگیر کاهش از ناشی که دهد می دست خستگی احساس ، دویدن از پس مدتی یا سنگین بدنی فعالیت یک انجام از پس:  134
  .  است بدن الکترولیت

 است سدیم یون برابر 2 پتاسیم یون به بالغ فرد هر روزانه نیاز ؛ است پتاسیم یون ، بدن هاي الکترولیت در ها یون ترین مهم از یکی:  135
  . . شود نمی احساس آن کمبود ؛ است پتاسیم یون حاوي غذایی مواد بیشتر که آنجایی از ولی

 بدون ها عصب در عصبی هاي پیام انتقال که طوري به است ضروري بسیار عصبی دستگاه مناسب عملکرد و تنظیم براي پتاسیم یون وجود:  136
  . نیست پذیر امکان یون این وجود

  . شود می مرگ به منجر اختالالت این ؛ شدید موارد در وگاهی شود می عصبی هاي پیام انتقال از مانع یون این  حرکت در اختالل:  137

 نظافت ، آشپزخانه در شستشو ، پز و پخت شامل ، نوشیدن بر افزون آب مقدار این ؛ کند می مصرف آب لیتر 350 حدود در روزانه فرد هر:  138
  . است لباس شستشوي و

  . است داده اختصاص خود به را مصرفی آب حجم بیشترین کشاورزي صنعت ، صنایع میان در:  139
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 کم آب منابع حجم از مقدار چه درنتیجه و کند می مصرف را دسترس در و استفاده قابل آب از مقدار چه فرد هر که دهد می نشان آب ردپاي:  140
  . شود می

  . رسند می پایان به زودتر و شوند می مصرف بیشتر شیرین آب منابع ، باشد تر سنگین شده ایجاد ردپاي چه هر:  141

 زیرزمینی هاي آب یا سطحی هاي آب از دانشگاه و مدرسه ، خانه ، ساز و ساخت ، نساجی ،  دامداري ، کشاورزي در مصرفی آب همه تقریبا:  142
  . شوند می تهیه)  شیرین آب از همه( 

 مناسب آشامیدن براي است مناسب شستشو براي که آبی ؛ کرد تهیه ها چاه و ها دریاچه ، رودها آب تصفیه از توان می را آشامیدنی آب:  143
  . نیستند یکی شیرین آب و آشامیدنی آب رو این از ؛ شود تصفیه باید و نیست

  . آیند می بیرون شفاف و زالل صورت به چاه یا قنات ، چشمه یک هستنداز جاري نهرها و ها جوي در که آلودي گل هاي آب:  144

 به سلولی دیواره هاي روزنه از گذر با رقیق محیط از خود خودبه آب هاي مولکول ، گیرند می قرار آب درون خشک هاي میوه که هنگامی:  145
 ها ویتامین و ها نمک فرایندبرخی این در که گویند می اسمز یا گذرندگی پدیده این به که شود می متورم و آبدار میوه درنتیجه ؛ روند می غلیظ محیط

  . یابند می راه آب به میوه بافت از

 گذر اجازه  فقط که اي گونه به کنند گذر آن از توانند می مواد سازنده هاي ذره که دارد ریز بسیار هایی روزنه گیاهان در ها سلول دیواره:  146
 غشاي ها دیواره این به ؛ کنند می جلوگیري درشت هاي مولکول گذر از و دهند می را ها یون و آب مانند کوچک هاي مولکول و ها ذره برخی به

  . شود می گفته تراوا نیمه

 می که شود می گفته معکوس اسمز فرایند این به ؛ شویم رقیق محیط به غلیظ محیط از آب انتقال باعث مایع برروي فشار اعمال با اگر:  147
  . کرد استفاده دریا آب کردن شیرین براي آن از توان

  . دهد می نشان را آب نمونه یک تصفیه هاي روش برخی زیر شکل:  148

  

  

  . نیستند جداسازي قابل فرار آلی ترکیبات تقطیر روش در  نیستند ها میکروب جداسازي به قادر روش سه هر
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   معکوس اسمز و اسمز:  149

  : آب هاي مولکول حرکت جهت  

   غلیظ به رقیق محلول از اسمز در

   رقیق به غلیظ محلول از معکوس اسمز در

  : غلیظ محلول آب ارتفاع و حجم  

   افزایش اسمز در

   کاهش معکوس اسمز در

  : رقیق محلول در آب ارتفاع و حجم  

   کاهش اسمز در

   افزایش معکوس اسمز در

  : فرایند نوع

   خودي به خود اسمز در

  ) نیرو اعمال با(  خودي به خود غیر معکوس اسمز در

  . است دریا آب از بیشتر آشامیدنی آب در اکسیژن گاز پذیري انحالل:  150

  

  




