


سخن مؤلف

سالم دوستان عزیز
قبل از هر چیز ورود دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی و تجربی را به آخرین 
مقطع دبیرستان تبریک می گویم و امیدوارم با پشتکار و تالش به اهداف خود 

برسید.
به عقیدۀ بسیاری از صاحب نظران کتاب شیمی دهم شامل مفاهیم اساسی و 

زیربنای شیمی دوره متوسطه می باشد.
کتاب پیش روی شما با نگرشی جدید کمک شایانی به نحوه مطالعه، یادگیری 

و به خاطر سپاری خط به خط کتاب درسی دارد.
توجه دقیق به شکل ها، نمودارها، دسته بندی مسایل و تحلیل دقیق مفاهیم از 

ویژگی های بارز این کتاب کمک آموزشی می باشد.
همانطور که می دانید بعد از یادگیری مفاهیم با مرور و تمرین زیاد می توانید 
تسلط خود را بر مطالب افزایش دهید و این کتاب با توجه به روشی که دارد 

کمک بسزایی در این خصوص به شما می دهد.
و  یازدهم  پایه  دانش آموزان  دهم،  پایه  دانش آموزان  بر  عالوه  همچنین 
داوطلبان کنکور نیز می توانند برای یادگیری و جمع بندی تمامی نکات شیمی 

دهم از این کتاب بهره ببرند.
از دوستان و همکاران عزیزم مخصوصًا خانم شمسی حیدری که مرا در بهبود 

محتوای این کتاب یاری نمودند سپاسگزارم.
در پایان خواندن چند بارۀ این کتاب را را به شما شیمی دوستان توصیه می کنم.
با آرزوی موفقیت  
مژگان حقیقت  

هرجا که هستید 
ما کتاب را به شما مى رسانیم

سری کتا ب های دوردور

ویژه مرور سریع و به خاطرسپاری آسان



کیهان زادگاه الفبای هستی

رّدپای گازها در زندگی

آب، آهنگ زندگی
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73  د

پای گازها در زندگی ردِّ

مقدمه

هاله ای از گازها که زمین را دربرگرفته است سرشار از هوای پاک است. 1  

¶kºH¼UïÂ   گرمای خورشید را در خود نگه دارد.2
kºH¼UïÂµº هاله ای از گازها که زمین را دربرگرفته است  

چه عاملی سبب شده است که ساکنان زمین از پرتوهای خطرناک کیهانی در امان باشند؟3  
هاله ای از گازها که زمین را دربرگرفته است آب را در سرتاسر سیارۀ ما توزیع می کند. 4  
را روی آن 5 اتمسفری دارد که امکان زندگی  تنها زمین  در میان سیاره های سامانۀ خورشیدی   

فراهم می کند. 
500 کیلومتری از سطح زمین امتداد 6

1000 اتمسفر زمین مخلوطی از گازهای گوناگون است که تا فاصله  
یافته است.

............ گازها را در پیرامون زمین نگه می دارد و مانع از خروج آن ها می شود.7  

¬ÂÄI¶o مولکول های گازی سبب می شود آن ها پیوسته در حال جنب و جوش 8
®ÃvºITQ وجود انرژی   

باشند و در سرتاسر هواکره توزیع شوند.

K±üH واکنش های شیمیایی گوناگون که در میان گازهای هوا رخ می دهد سودمند هستند.9
¾µÀ  

ÂioM واکنش های شیمیایی میان گازها مفید نیستند.10
K±üH  

گازها نامریی هستند.11 ¾µÀ
K±üH  

الیۀ فیروزه ای پیرامون زمین اتمسفر زمین یا همان هواکره است که اغلب ............ نامیده می شود.12  
اگر زمین را به سیب تشبیه کنیم ضخامت هواکره نسبت به زمین به نازکی پوست سیب می باشد. 13  

nIzÎ در هواکره را می توان دلیلی بر الیه ای بودن آن دانست.14
I¶j روند تغییر  

oÿw¼UHoTwH گفته می شود.15
oÿw¼Q»oU از سطح زمین فاصله تا 10 کیلومتری یا )12 کیلومتری( الیه  

¨yÀI می یابد.16
yÄHqÎH دمای هواکره در الیه اول با افزایش ارتفاع  

¨yÀI می یابد.17
yÄHqÎH دمای هواکره در الیه دوم با افزایش ارتفاع   

yÄHqÎH می یابد.18
yÀI¨ ¶k¹ºI الیه اول با افزایش ارتفاع

ý°ioM دمای هواکره در الیه سوم  

ÂX¹i هستند.19
nHjnIM گازهای موجود در سه الیه اول هواکره به شکل ذرات  

در الیه سوم عالوه بر ذرات خنثی گازهای یونی شکل نیز در هواکره وجود دارند. 20  
در الیه چهارم و باالتر عالوه بر ذرات خنثی گازهای یونی شکل نیز درهواکره وجود دارند. 21  

علت ایجاد یون ها در الیه چهارم چیست؟22  
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شیمی دهم

درست است.1  

می تواند.2  

هاله ای از گازها که زمین را دربرگرفته است.3  

درست است.4  

درست است.5  

6500  

جاذبه زمین7  

گرمایی8  

اغلب9  

برخی10  

اغلب )برای مثال گاز کلر زرد مایل به سبز و 11  

NO2 قهوه ای رنگ است( گاز 

هوا12  

درست است.13  

دما14  

تروپوسفر )الیه اول(15  

می رسد(16 −55C 14C به کاهش )از  

می رسد(17 +70C 550C− به  افزایش )از   

87C− می رسد(18 7C به مانندـ  کاهش )از  

خنثی19  

نادرست است.20  

درست است.21  

است 22 اتمسفر  الیه  بیرونی ترین  الیه چهارم   

تابش های  تأثیر  تحت  زیادی  خیلی  مقدار  به  که 

سبب  تابش ها  این  می گیرد  قرار  خورشیدی 

و  اتم ها  از  الکترون ها  کندن  و  پیوندها  شکستن 

مولکول ها می شوند.
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75  د

) فقط در الیه ............ وجود دارد.1 )H O2 بخار آب  
در الیه اول یا تروپوسفر با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر دما در حدود ............ افت می کند.2  
55− برسد، ارتفاع 3 14C و در انتهای الیه به حدود اگر میانگین دما در سطح زمین در حدود  

تقریبی الیۀ تروپوسفر چند کیلومتر است؟
از رابطه ............ می توان دما برحسب درجۀ سلسیوس را به دما برحسب کلوین تبدیل کرد.4  
14C برابر با ............ کلوین و 218 کلوین برابر با............ درجۀ سلسیوس است.5  
مهمترین گازها در الیه اول )تروپوسفر( را نام ببرید.6  
مهمترین گازها در الیه دوم )استراتوسفر( عبارتند از ............ .7  

) وجود دارد.8 )O3 oÿw¼Q»oU گاز اوزون
oÿw¼UHoTwH در الیه   

O ............ ، ............ و  9 N2 2
+ +, در الیه چهارم مولکول هایی مانند ............ و ............ و یون هایی مانند   

............ وجود دارد.
O وجود دارد. 10 O O, ,+ +

2 در الیه چهارم اکسیژن به صورت   
در الیۀ چهارم توزیع ذره های گازی در ارتفاعات مختلف براساس جرم مولی آن ها می باشد. 11  
oUï¸ÃÄIQ  قرار دارند.12

oU¯IM oU¯IM  و ذرات سبک تر در ارتفاعات
oUï¸ÃÄIQ در الیۀ چهارم ذرات سنگین تر در ارتفاعات  

فشار یک گاز ناشی از ............ آن به ............ است.13  
IÀïS¿] â¾µÀ  بر بدن ما و به 14

S¿] ¦Ä هواکره به دلیل داشتن گازهای گوناگون فشار دارد و این فشار در  
میزان یکسان وارد می شود.

 دارد.15
´Ã£Tv¶
¾º»nH» فشار گاز با مقدار گاز در حجم مشخص رابطۀ  

oUïÉÃ±ü   می شود.16
oUï¢Ã¤n ¨oTµ شده و هواکره

oTzÃM با افزایش ارتفاع از سطح زمین غلظت گازها  

yÄHqÎH می یابد.17
yÀI¨ با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار به تدریج  

18. jnHj
jnHkº روند تغییر فشار برحسب ارتفاع با روند تغییر دما در سه الیه اول هواکره شباهت  

با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار به طور منظم کاهش می یابد. 19  

هوا معجونی ارزشمند

یک دلیل کهنگی مغز گردو، بادام و آفتاب گردان ............20  
امروزه در صنعت با بسته بندی مناسب می توان ............ موادغذایی را افزایش داد.21  

 استفاده می شود.22
´Ã±À

·r»oTÃº در بسته بندی مواد خوراکی از گاز  

از گاز نیتروژن برای پر کردن تایر خودروها استفاده می شود. 23  

در صنعت سرماسازی برای ............ موادغذایی از گاز ............ استفاده می شود.24  
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اول1  
2 6C  
3 ∆ = − = − − = −θ θ θ2 1 55 14 69  C C C   

6C همراه است بنابراین می توان  69C کاهش دما وجود دارد. چون هر کیلومتر با کاهش دمای
به روش تناسب یا عامل تبدیل به پاسخ رسید.

1 6
69

11 5
0

0
km C
x C

x Km⇒ = / km? یا  C km
C

km= × =69 1
6

11 5



/

4 T k C( ) ( )= +θ  273   
5  T C T K K C= + ⇒ = = + ⇒ = −14 273 287 218 273 550 0 0, θ θ   

6 CO Ar O N2 2 2− − −  
7O CO O N3 2 2 2− − −  
استراتوسفر  8  
9He H O O N+ + +− − − −2 2  
درست است.10  
درست است.11  
پایین تر ـ باالتر12  
برخورد مولکول های ـ دیوارۀ ظرف13  
همۀ جهت ها14  
مستقیم15  
کمتر ـ رقیق تر16  
کاهش17  

به تدریج کاهش می یابد 18 )زیرا فشار  ندارد   
مجددًا  و  افزایش  سپس  کاهش  ابتدا  دما  ولی 

کاهش می یابد.(
کاهش فشار در ارتفاع های پایین تر بیشتر 19  

است. رفته رفته هرچه ارتفاع بیشتر شود کاهش 
فشار کمتر می شود.

ماندن آن ها در هوای آزاد به مدت طوالنی 20  
است.
زمان ماندگاری21  
نیتروژن22  
درست است.23  

انجماد ـ نیتروژن24  
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گاز نیتروژن در پزشکی برای ............ کاربرد دارد.1  

nA¬¼·   از جمله گازهای هواکره هستند که در زندگی روزانه نقش 2
kÃv¨HïÁj ¸Mo¨ نیتروژن، اکسیژن و  

حیاتی دارند.

گیاهان با بهره گیری از نور خورشید و مصرف ............ هواکره، ............ موردنیاز جانداران را تولید می کنند.3  

گاز نیتروژن هواکره برای مصرف گیاهان توسط ............ در خاک تثبیت می شود.4  

oÿw¼Q»oU قرار دارد.5
oÿw¼UHoTwH  هواکره در نزدیک ترین الیه به زمین

³o]
´\e حدود هفتاد و پنج درصد از  

باالترین درصد حجمی گازهای تشکیل دهندۀ هوای خشک و پاک )بدون بخار آب و گرد و غبار( 6  

در الیه )بدون بخار آب و گرد و غبار( تروپوسفر ............ و سپس ............ است.

 درصد است.7
´Ãº

¦Ä SMIY بوده و میانگین بخار آب در هوا حدود
oÃûT¶ رطوبت هوا  

nA¬¼· بیشترین درصد حجمی را در هوای پاک و خشک تروپوسفر دارد.8
·¼Fº در میان گازهای نجیب  

¬kÃv¨HïÁj ¸Mo¨ pI  در میان اجزای هواکره رتبه سوم را دارد.9
·¼¬nA

 

Ar را از ............ هوای ............ تهیه می کنند.10 N2 و ، O2 در صنعت گازهای  

Oدر استراتوسفر به ترتیب ............ و ............ درصد است.11 N2 2, درصد حجمی   

CO در استراتوسفر چقدر است؟12 Ar2, درصد حجمی   

دانشمندان در مورد ............ در بلورهای یخ در یخچال های قطبی و نیز سنگ های آتشفشانی 13  

بررسی هایی انجام داده اند.

بررسی های دانشمندان در مورد هوای به دام افتاده نشان می دهد که از 200 میلیون سال پیش 14  

است. ½kºI¶ SMIY
½jo¨ oÃÃûU تاکنون نسبت گازهای سازندۀ هواکره تقریبًا

تنها ترکیب موجود در هوای پاک و خشک تروپوسفر ............ است.15  

برای پیدا کردن درصد حجمی یک گاز در مخلوط گازی از چه رابطه ای استفاده می شود؟16  

درصد حجمی یکا ندارد یعنی یکای صورت و مخرج یکسان است. 17  

در یک نمونه 62 لیتری از مخلوط گازی 51 لیتر هلیم وجود دارد. درصد حجمی هلیم چند است؟18  

آرگون گازی بی رنگ، بی بو و ............ است واژه آرگون به معنای تنبل است زیرا ............19  

jIÄp تهیه می شود.20
jIÄp nIÃvM I¿ÿÅH· از تقطیر جزء به جزء هوای مایع با خلوص

pHoÃ{ آرگون در پتروشیمی  

آرگون به عنوان محیط بی اثر در جوشکاری، ............ و در ساخت ............ به کار می رود.21  

در تقطیر جزء به جزء نخست هوا را از صافی عبور می دهند تا ............22  

¨yÀI می دهند.23
yÄHqÎH yÄHqÎH و دمای آن را پیوسته

yÀI¨ پس از جداسازی گرد و غبار هوا، فشار آن را  
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نگهداری نمونه های بیولوژیک1  

کربن دی اکسید2  

کربن دی اکسید ـ اکسیژن3  

جانداران ذره بینی4  

جرم ـ تروپوسفر5  

نیتروژن ـ اکسیژن6  

متغیر ـ یک7  

آرگون8  

آرگون9  

تقطیر جزء به جزء ـ مایع10  

1120 952 78 09/ /−  

120 0385 0 928/ /−  

هوای به دام افتاده13  

ثابت مانده14  

صورت 15 به  گازها  )بقیه  دی اکسید  کربن   

عنصری هستند(

16 pI¬ Âµ\e kÅnj
oÊº jn¼¶ pI¬ ´\e
ÁpI¬ ó¼±h¶ ´\e= ×100  

درست است.17  

= درصد حجمی هلیم18 × =51
62 100 82 25L

L % /  

غیرسمی ـ واکنش پذیری ناچیزی دارد.19  

شیراز ـ بسیار زیاد20  

برش فلزها ـ المپ های رشته ای21  

گرد و غبار آن گرفته شود.22  

افزایش ـ کاهش23  

درصد گاز در هوانام گاز
78/079نیتروژن

کسیژن 20/952ا

0/928آرگون

کسید 0/0385کربن دی ا

0/0018نئون

0/0005هلیم

1/000کریپتون

ناچیز زنون و دیگر گازها

نام و درصد حجمی گازهای سازندۀ هوای پاک و خشک در الیه تروپوسفر
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کاهش دمای هوا تا صفر درجۀ سلسیوس سبب جدا شدن ............ هوا به صورت ............ می شود.1  

78C− گاز ............ را به حالت ............ درمی آورد.2 کاهش دمای هوا تا  

، مخلوط بسیار سردی از چند مایع پدید می آید که به آن 3 −200C با سرد شدن بیشتر تا دمای  

هوای مایع گفته می شود. 

با عبور هوای مایع از ............ گازهای سازنده جداسازی و در ظرف های جدا ذخیره می شوند.4  

200C− بخار آب، و کربن دی اکسید از هوای مایع جدا شده اند. 5 قبل از رسیدن به دمای  

تقطیر جزء به جزء روشی است که ............ .6  

در تقطیر چگونه اجزای سازنده یک مخلوط مایع را جدا می کنند؟7  

oUj»p به جوش آمده و8
oUoÄj هنگام گرم کردن هوای مایع هرچه نقطه جوش مایعی کمتر باشد  

oUj»p از مخلوط مایع جدا می شود.
oUoÄj

9 N Ar O2 2  O2 را با قرار دادن عالمت مقایسه کنید. Ar و ، N2 نقطه جوش  

............ و درنهایت گاز 10 ............ سپس گاز  ابتدا گاز  اثر گرم کردن هوای مایع بدون هلیم  در   

............ جدا می شود.

نقطه جوش یک ماده دمایی است که اگر مایع به آن برسد به حالت گاز در می آید.  11  

اگر دمای یک ماده گازی شکل را آنقدر پایین بیاورند که به کمتر از نقطه جوش برسد گاز به 12  

حالت مایع در می آید. 

اگر بخار آب 210 درجه را تا 90 درجه سرد کننده چه اتفاقی می افتد؟13  

سرد کنیم چه اتفاقی می افتد؟14 −1900C ( را تا دمای  −1960C اگر گاز نیتروژن )دمای جوش   

سرد کنیم چه اتفاقی می افتد؟15 −1900C ( را تا  −1830C اگر گاز اکسیژن )دمای جوش   

200C−  ............ وجود ندارد زیرا ............ .16 در هوای مایع با دمای  

با توجه به دماسنج مقابل به سؤال ها پاسخ دهید.

در ناحیۀ A آرگون و نیتروژن هریک چه حالتی دارند؟17  

در ناحیه B آرگون به حالت ............ و نیتروژن به حالت ............ است.18  

در ناحیه D آرگون به حالت ............ و نیتروژن به حالت ............ می باشد.19  

اگر مخلوط مایعی از نیتروژن و آرگون را گرم کنیم ابتدا ............ به صورت گاز جدا می شود.20  

N را سرد کنیم ابتدا گاز ............ مایع می شود.21 Ar2, اگر مخلوط گازی   

11

222

333

444

555

666

777

888

999

10101010

111111

12121212

1313131313

14141414

1515151515

16161616

1717171717

1818181818

19191919

2020202020

21212121



80
شیمی دهم

رطوبت ـ یخ1  

کربن دی اکسید ـ جامد2  

درست است.3  

ستون تقطیر4  

درست است.5  

اجزای سازنده یک مخلوط مایع از هم جدا می شوند.6  

ابتدا مخلوط مایع را حرارت می دهند در نتیجه ماده ای که نقطه جوش پایین تری دارد تبخیر 7  

شده و به حالت گازی درمی آید گاز تولید شده در قسمت دیگری سرد می شود تا دوباره مایع شود.

زودتر ـ زودتر8  

: مقایسه نقطه جوش9 N Ar O2 2< <   

 − < − < −196 186 183  C C C

نیتروژن ـ آرگون ـ اکسیژن )زیرا نیتروژن کمترین و اکسیژن بیشترین دمای جوش را دارد(10  

درست است.11  

درست است.12  

900C پایین تر از دمای جوش آب است.13 به مایع تبدیل می شود زیرا   

اتفاقی نمی افتد و نیتروژن همچنان به حالت گازی می ماند.14  

است.15 −1830C 1900C− کمتر از  مایع می شود زیرا   

16( )−269C 200C− می باشد. هلیم ـ دمای جوش آن کمتر از  

N است پس هر دو به حالت گاز هستند.17 Ar2, ناحیه A باالتر از دمای جوش   

Ar است( ـ گاز )زیرا ناحیه B باالتر از دمای جوش   18 مایع )زیرا ناحیه B پایین تر از دمای جوش   

N2 است(

N است(19 Ar2, مایع ـ مایع )زیرا ناحیه D پایین تر از دمای جوش   

نیتروژن )با توجه به شکل مقابل گرم کردن از پایین به باال می باشد( 20  

آرگون )با توجه به شکل مقابل سرد کردن از باال به پایین می باشد(  21  
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مطابق شکل زیر برخی گازها در هوای مایع با گرم شدن از حالت )1( تا حالت )3( خارج شده اند به سؤاالت 
پاسخ دهید:

2000C− هیچ گازی خارج نشده است معنی آن این است که:1 در اثر گرم کردن مایع حالت )1( تا   

1950C− برسد )حالت ب(. گازی که خارج شده چه 2 مخلوط مایع را گرمتر می کنیم تا دمای آن به   
نقطۀ جوشی دارد و چه گازی است؟

1850C− گرم می کنیم )حالت 3( و در این شرایط گاز دیگری نیز خارج 3 مخلوط مایع را مجددًا تا   
می شود این گاز کدام است؟

دمای جوش مادۀ بخار نشده در حالت )3( را پیش بینی کنید؟4  
از آن جا که نقطه جوش آرگون و اکسیژن بسیار به هم نزدیک است تهیه اکسیژن صد در صد 5  

خالص کار دشواری است. 
مقدار گازهای نجیب مانند هلیم، آرگون، کریپتون و زنون در هواکره بسیار کم است. از این رو به 6  

گازهای ............ معروف هستند.
درصد حجمی هلیم، نئون، آرگون، کریپتون و زنون را در هوای پاک و خشک تروپوسفر مقایسه کنید.7  

 است که بی رنگ و بی بو می باشد.8
´Ã±À

·¼¬nA
سبک ترین گاز نجیب  

هلیم برای پر کردن بالون های هواشناسی، تفریحی تبلیغاتی، همچنین در ............ و ............ استفاده می شود.9  
مهم ترین کاربرد هلیم برای خنک کردن ............ در دستگاه های ............ می باشند.10  
هلیم در کرۀ زمین به مقدار خیلی کم یافت می شود، مقدار ناچیزی در ............  و مقدار بیشتری از 11  

آن در ............ وجود دارد.

Â¹Ã¶p هلیم برای تولید آن در مقیاس صنعتی مناسب ترند.12
ÂÄH¼À منابع  

هلیم از واکنش های ............ در ژرفای زمین تولید می شود و پس از نفوذ به الیه های زمین وارد 13  
............ می شود.

Âµ\e از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می دهد.14
Â¶o] حدود هفت درصد  

 روش مقرون به صرفه ای برای رسیدن به هلیم نیست زیرا ............15
ÍÄI¶ ÁH¼À
Â÷ÃLö pI¬ تقطیر جزء به جزء  

جداسازی هلیم از گاز طبیعی به دانش و فناوری پیشرفته ای نیاز دارد و متخصصان کشورمان 16  
تاکنون موفق به جداسازی و تهیه آن نشده اند. 

چنانچه هلیم از گاز طبیعی جدا نشود بدون مصرف و همراه با سایر فراورده های ............ وارد 17  
هواکره می شود.
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می باشند و این گرما برای به 1 −2000C موادی که داخل مایع هستند دارای نقطه جوش باالتر از   
جوش آوردن و بخار کردن آنها کافی نیست.

جوش 2 )نقطه  می باشد  نیتروژن  که  دارد  −1950C از  کمتر  جوش  نقطه  شده  خارج  که  گازی   
1960C− است(. نیتروژن 

1850C− بوده است که توانسته است در این دما به جوش 3 نقطه جوش مایع خارج شده کمتر از   
بیاید و خارج شود. پس این ماده گاز آرگون است.

1850C− داشته باشد پس گاز اکسیژن است )دمای جوش 4   این ماده باید دمای جوشی باالتر از 
1830C− است(. گاز اکسیژن 

درست است. )زیرا ممکن است مقداری آرگون در گاز اکسیژن باقی مانده باشد(5  
کمیاب6  
: درصد حجمی گازهای نجیب7 Ar Ne He Kr Xe> > > >  
هلیم8  
جوشکاری ـ کپسول غواصی9  
10 MRI قطعات الکترونیکی ـ تصویربرداری مانند  
هوا ـ الیه های زیرین پوستۀ زمین11  
زمینی12  
هسته ای ـ میدان های گازی13  
حجمی14  
15)0 0005/ هوای مایع ـ گاز هلیم موجود در هوا بسیار کم است )کمتر از  
درست است.16  

سوختن17  

)گاز )0C نقطۀ جوش 

196-نیتروژن

کسیژن 183-ا

186-آرگون

269-هلیم
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اکسیژن، گازی واکنش پذیر در هواکره

اکسیژن پس از ............ فراوان ترین گاز موجود در هواکره است.1  

j« اتمی وجود دارد و مقدار آن در 2
¾w گاز اکسیژن در هواکره به طور عمده به شکل مولکول های  

. jnHj R»IÿU
SwH ·Iv§Ä الیه های گوناگون هواکره با هم

اکسیژن در ساختار همه مولکول های زیستی مانند هیدروکربن ها، چربی ها و پروتئین ها یافت 3  

می شود. 

اکسیژن در آب کره در ساختار ............ و در سنگ کره به صورت ترکیب با دیگر عنصرها وجود دارد.4  

oTzÃM می شود.5
oTµ¨ با افزایش ارتفاع از سطح زمین غلظت یا فشار گاز اکسیژن  

با افزایش ارتفاع، درصد حجمی اکسیژن ثابت می ماند، زیرا ............6  

کوهنوردان به هنگام صعود به ارتفاعات کپسول اکسیژن حمل می کنند. 7  

گاز 8 فشار  است  اتمسفر   9 7 102/ × زمین  از سطح  کیلومتری   6 ارتفاع  در  اکسیژن  گاز  فشار   

نیتروژن در این ارتفاع چقدر است؟
بخش قابل توجهی از واکنش های شیمیایی که روزانه پیرامون ما رخ می دهد به دلیل وجود گاز 9  

اکسیژن است زیرا ............

فساد موادغذایی، پوسیدن چوب، فرسایش سنگ و خاک، زنگ زدن وسایل آهنی و سوختن 10  

سوخت ها از جمله واکنش مواد با ............ است.

آزادسازی انرژی شیمیایی ذخیره شده در موادغذایی مانند چربی ها و قندها در سوخت و ساز 11  

یاخته ای به کمک اکسیژن انجام می شود. 

طرف دوم معادلۀ واکنش داده شده را کامل کنید:12  
→ اکسیژن+ چربی ها یا قندها + +...... ...... .......

}ÂÄIÃµÃ و نورانی تبدیل می شود.13
ÂÄI¶o¬ ¬ÂÄI¶o به انرژی

ÂÄIÃµÃ{ در چراغ پیه سوز، در اثر سوختن چربی ، انرژی  

Søow واکنش می دهد.14
Ák¹¨ سوختن یک واکنش شیمیایی است که در آن یک ماده با اکسیژن به   

â¾µÀ از انرژی شیمیایی آن به صورت 15
ÂzhM ،  nHjï·sÃv¨H

nHjï·r»nkÃÀ در واکنش سوختن عالوه بر ترکیب های  

گرما یا نور آزاد می شود.

در اثر سوختن زغال سنگ عالوه بر مقدار زیادی انرژی، چه گازهایی آزاد می شود؟16  

نوع فراورده ها در واکنش سوختن سوخت های فسیلی به ............ در دسترس بستگی دارد.17  

اگر اکسیژن برای سوختن سوخت کافی باشد، سوختن کامل انجام می شود و گاز ............ و 18  

............ تولید می شود.
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نیتروژن1  
دو ـ تفاوت دارد.2  
نادرست است، زیرا اکسیژن در هیدروکربن ها وجود ندارد بلکه در کربوهیدرات ها وجود دارد.3  
مولکول آب4  
کمتر5  
تعداد مولکول های هوا سهم مولکول های 6 با کاهش  و  رقیق تر می شود  ارتفاع هوا  افزایش  با   

اکسیژن نیز کم می شود بنابراین درصد حجمی اکسیژن ثابت می ماند.
درست است.7  
7821 پس 8 3 71= / از آنجا که نسبت حجمی گاز نیتروژن به اکسیژن 78 به 21 درصد است یعنی   

برابر فشار گاز اکسیژن خواهد بود پس می توان نوشت: 3 71/ فشار گاز نیتروژن 
= فشار گاز نیتروژن ×3 71/ = فشار گاز اکسیژن  × × =−3 71 9 7 10 0 362/ ( / ) / atm

اکسیژن گازی واکنش پذیر است و با اغلب عنصرها و مواد واکنش می دهد.9  
اکسیژن10  
درست است.11  
→ اکسیژن+ چربی ها یا قندها12 انرژی+ آب+ کربن دی اکسید   
شیمیایی ـ گرمایی13  
سرعت14  
اکسیژن دار ـ بخشی15  

16 H O2 SO2 و ، CO2  
مقدار اکسیژن17  
کربن دی اکسید ـ بخار آب18  

ارتفاع از سطح
)Km( 00/30/61/82/43/03/64/24/866/77/37/9زمین

فشار گاز 
اکسیژن

) × −10 2atm ) 
20/920/119/416/615/414/313/212/311/49/798/47/6
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اگر اکسیژن برای سوختن سوخت کم باشد، گاز ............ به همراه دیگر فراورده ها تولید خواهد 1  

شد. در این حالت گفته می شود سوختن ............ است.

jnp شعله نشان می دهد که اکسیژن کافی در محیط وجود دارد.2
ÂMA

رنگ  

ÂMA خواهد بود.3
jnp اگر سوختن ناقص باشد رنگ شعله  

از آنجا که رنگ آبی انرژی بیشتری از رنگ زرد دارد پس می توان نتیجه گرفت که ............ .4  

هنگام سوختن کامل نور با طول موج بیشتری تولید می شود. 5  

nHkÄIQIº تولید می شود.6
oUnHkÄIQ oTzÃM و فراوردۀ 

oTµ¨ در سوختن کامل انرژِی   

nHkÄIQIº است.7
nHkÄIQ کربن مونوکسید یک گاز  

CO تولید شده در سوختن ناقص در حضور اکسیژن و در شرایط مناسب دوباره می سوزد و به 8  

............ تبدیل می شود.
9 2CO g( ) ...... ......+ → واکنش سوختن مقابل را کامل کنید.  

¨kÃv¨HïÁj ¸Mo   گازی بی رنگ، بی بو و بسیار سمی است.10
kÃv¨¼º¼¶ ¸Mo¨ گاز  

oTzÃM است.11
oTµ¨ CO از هوا چگالی  

کربن مونوکسید به سرعت در همه فضای اتاق پخش می شود زیرا ............12  

OCO است.13
2 COO2 بیش از 200 برابر

میل ترکیبی هموگلوبین خون با  

CO پس از اتصال به هموگلوبین از رسیدن اکسیژن به بافت های بدن جلوگیری 14 مولکول های  

می کنند. 

COCO2 سبب مسمومیت، فلج شدن سیستم عصبی و درنهایت مرگ فرد می شود.15
تنفس  

COCO استفاده می شود.16
2 امروزه در برخی خانه ها از دستگاهی برای اعالم نشت گاز  

CO موجود در محیط را شناسایی کرده و با 17 آشکارسازها )دتکتورها( دستگاهی هستند که گاز  

زدن آژیر خطر افراد را مطلع می کنند. 

sÃv¨H· از نوع سوختن است.18
H¼À õ¤ ¦Ä÷¾ آهن با

jo¬ واکنش  

19 4 3 2Fe Os g( ) ( ) ...........+ → طرف دوم معادله ی سوختن گرد آهن را کامل کنید.  

نور فلز آهن و منیزیم در اثر واکنش با اکسیژن به ترتیب ............ و ............ است.20  

21 2 2Mg Os g( ) ( ) ............+ → واکنش سوختن منیزیم را کامل کنید.   

نور حاصل از سوختن فلز سدیم ............ است و معادله سوختن آن به صورت ............ می باشد.22  

نور حاصل از سوختن گوگرد ............ است و معادله سوختن آن به صورت ............ می باشد.23  
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شیمی دهم

کربن مونوکسید ـ ناقص1  

آبی2  

زرد3  

و ایجاد 4 CO2 هنگام سوختن کامل و تولید   

نور آبی انرژی بیشتری آزاد می شود.

نادرست است. زیرا هنگام سوختن کامل نور 5  

آبی تولید می شود که طول موج کمتری نسبت به 

نور زرد دارد.

بیشتر ـ پایدارتر6  

ناپایدار7  

8 CO2  

9 2 22 2CO O COg g g( ) ( ) ( )+ →  

کربن مونوکسید10  

کمتر11  

قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است.12  

13O CO2   

درست است.14  

15 CO  

16 CO  

درست است.17  

گرد ـ اکسیژن18  

19 4 3 22 2 3Fe O Fe O+ → + نور و گرما  

نارنجی ـ سفید خیره کننده20  

21 2 22Mg O MgOs g s( ) ( ) ( )+ → + نور و گرما  

22 4 22 2Na O Na Os g s( ) ( ) ( )+ → زرد ـ نور و گرما +  

23S O SOs g( ) ( )+ → +2 2 آبی ـ نور و گرما  
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واکنش شیمیایی و قانون پایستگی جرم

در یک تغییر شیمیایی از یک یا چند ماده شیمیایی ماده )مواد( تازه ای تولید می شود. 1  
Ä¦ واکنش شیمیایی است.2

k¹a IÄ ¦Ä هر تغییر شیمیایی شامل  
یک تغییر شیمیایی همراه با چه مواردی است؟ نام ببرید.3  

Â§ÄqÃÎ هستند.4
ÂÄIÃµÃ{ تبخیر و میعان، ذوب و انجماد، تصعید )فرازش( و چگالش جزو تغییرهای   

به تبدیل مستقیم جامد به گاز ............ و به تبدیل مستقیم گاز به جامد ............ می گویند.5  
در یک معادله شیمیایی واکنش دهنده ها را در سمت ............ و فراورده ها را در سمت ............ 6  

نوشته می شوند.

ÁjIµº است.7
ÁnIT{¼º → اکسیژن + کربن« یک معادله معادله »کربن دی اکسید  

) یک معادله ............ است.8 )( ) ( ) ( )C O COs g g+ →2 2 معادله  
معادلۀ نمادی افزون بر فرمول شیمیایی واکنش دهنده ها و فراورده ها می تواند ............ و ............ 9  

نیز ارائه کند.
2 در چه شرایطی انجام می شود؟10 22 2 2H O H Og lg

pt
( ) ( )( )+  → واکنش  

}ÂÄIÃµÃ رخ داده است.11
Â§ÄqÃÎ هنگامی که به شکر گرما داده شود و رنگ آن تغییر کند یک تغییر  

) برای ............ است.12 )aq ) برای حالت ............ و )l ) برای گاز، )g ) برای جامد، )s نماد  

پیروی می کنند.13
³o]
Ï¼¶ همۀ واکنش های شیمیایی از قانون پایستگی   

1200C به معنی این است که واکنش دهنده ها بر اثر گرم 14 → در یک واکنش شیمیایی نماد  
شدن واکنش می دهند. 

 به معنی این است که ............ .15 →
pd s( )

در یک واکنش شیمیایی نماد  
20atm انجام شود با نماد ............ نشان داده می شود.16 اگر یک واکنش شیمیایی در فشار  

 نشان می دهد که واکنش گرماگیر است. 17 →∆ نماد  
طبق قانون پایستگی جرم در یک واکنش شیمیایی ............ .18  
طبق قانون پایستگی جرم تعداد مول مواد در دو طرف واکنش با هم برابر است. 19  
در واکنش های هسته ای مقداری از جرم ماده به انرژی تبدیل می شود بنابراین این واکنش ها از 20  

قانون پایستگی جرم پیروی نمی کنند. 
در فرایند هسته ای قانون پایستگی ............ برقرار است.21  
در یک واکنش شیمیایی مجموع تعداد اتم های موجود در واکنش دهنده ها با مجموع تعداد 22  

اتم های موجود در فراورده ها برابر است. 

در یک واکنش شیمیایی تعداد مولکول های واکنش دهنده ها با فراورده ها برابر است. 23  
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شیمی دهم

درست است.1  

یک یا چند2  

تغییر در رنگ، بو، مزه، آزادسازی گاز، تشکیل 3  

رسوب و گاهی ایجاد نور و صدا است.

فیزیکی 4  

تصعید ـ چگالش5  

چپ ـ راست 6  

نوشتاری7  

نمادی8  

دربارۀ 9 اطالعاتی  ـ  آن ها  فیزیکی  حالت   

شرایط واکنش

در حضور کاتالیزگر پالتین10  

شیمیایی11  

مایع ـ محلول آبی12  

جرم13  

که 14 است  معنی  این  )به  است.  نادرست   

°1200 انجام می شود.( C واکنش در دمای

استفاده 15 کاتالیزگر  عنوان  به  پاالدیم  فلز  از   

می شود.

16 20atm →  

که 17 می دهد  نشان  )فقط  است.  نادرست   

واکنش دهنده ها باید گرم شوند(

جرم مواد در دو طرف واکنش با هم برابر است.18  

نادرست است.19  

درست است.20  

طبق 21 جرم  از  مقداری  )زیرا  انرژی  و  جرم   

رابطه اینشتین به انرژی تبدیل می شود(

درست است.22  

نادرست است. مثالً در معادله موازنه شدۀ 23  

دو  در  مولکول ها  تعداد   N H NH2 2 33 2+ →

طرف با هم برابر نیست.

تغییرات فیزیکی عبارتند از:
( ) ( )

( ) ( )

s l

l s

k¶I] ÍÄI¶

ÍÄI¶ k¶I]

J»l

jIµ\ºH

 →

 →







( ) ( )

( ) ( )

l g

g l

ÍÄI¶ pI¬

pI¬ ÍÄI¶

oÃhLU

·I÷Ã¶

 →

 →







( ) ( )

( ) ( )

s l

l s

k¶I] pI¬

pI¬ k¶I]

xpHoÎ

y²I«a
 →

 →
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89  د

در یک واکنش شیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در دو سمت معادله واکنش یکسان است. 1  
در یک واکنش شیمیایی نه ترکیبی به وجود می آید و نه از بین می رود. 2  

3. k¹¨ Â¶
k¹¨ Âµº در یک واکنش شیمیایی نوع عنصرها تغییر   

آنها از قانون پایستگی جرم پیروی می کنند.4 ã¾µÀ
oTzÃM یکی از ویژگی های واکنش های شیمیایی این است که  

CH بهتر است از شمارش اتم های اکسیژن شروع 5 O CO H O4 2 2 2+ → + برای موازنه واکنش  
نکنیم زیرا ............ .

HNO نباید از اتم هیدروژن شروع کرد، زیرا ............6 H S NO S H O3 2 2+ → + + برای موازنه واکنش  
HNO نباید از اتم گوگرد شروع کرد، زیرا ............7 H S NO S H O3 2 2+ → + + برای موازنه واکنش  
و 8  ............ اتم های  از   KI KNO HCl KCl NO I H O+ + → + + +2 2 2 واکنش موازنه  برای   

............ و ............ شروع نمی کنیم.
برای موازنه بهتر است شمارش را از اتمی آغاز کنیم که در هر طرف معادله در ساختار یک ماده 9  

حضور داشته باشد و حتی االمکان به شکل عنصری نباشد. 

¶H¼UïÂ·   زیروندهای موجود در فرمول شیمیایی را تغییر داد.10
·H¼UïÂµº به هنگام موازنه  

HNO نباید موازنه از اتم های ............، ............ و ............ 11 H S NO S H O3 2 2+ → + + در معادله  
شروع کرد و بهتر است از اتم نیتروژن آغاز کنیم زیرا در یک ترکیب پیچیده قرار دارد.

C را از اتم هیدروژن آغاز می کنیم زیرا ............12 H O CO H O3 8 2 2 2+ → + موازنه معادله  

است. 13 Swnj
SwnjIº  C H O CO H O2 6 2 2 2

7
2 2 3+ → + معادله ی موازنه شده  

Swnj است. 14
SwnjIº  2 4 4 24 2 2 2CH O H O CO+ → + معادله موازنه شده  

نیتروژن 15 یا  اکسیژن  اتم های  از   C H N O CO H O O N3 5 3 9 2 2 2 2→ + + + معادله موازنه  برای   

.  
´Ã¹¨ïÂ¶
´Ã¹¨ïÂµº شروع

C را از اتم هیدروژن شروع می کنیم زیرا 16 H N O CO H O N O3 5 3 9 2 2 2 2→ + + + موازنه معادله  
............

به17 و   ............ ضریب   H O2 به اگر   ، C H N O CO H O O N3 5 3 9 2 2 2 2→ + + + معادله در   
C ضریب ............ داده شود اتم هیدروژن موازنه می شود. H N O3 5 3 9

............ موازنه را شروع 18 با شمارش اتم  C می توان  H OH O CO H O2 5 2 2 2+ → + در معادلۀ  
کرد، زیرا ............

FeS شروع کرد زیرا ............19 Fe بهتر است شمارش را از اتم S HCl FeCl H S2 3 3 2+ → + در موازنه معادله  
ClO شروع کرد زیرا ............20 B بهتر است موازنه را از اتم O Cl C BCl CO2 3 2 3+ + → + در معادله  
ضریب 21  CO به و   ............ ضریب   B O2 3 به اگر   B O Cl C BCl CO2 3 2 3+ + → + معادله در   

............ داده شود، اکسیژن موازنه می شود.
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شیمی دهم

درست است.1  
H در سمت چپ  Cl HCl2 2 2+ → مثالً در معادله 

4 اتم و در سمت راست نیز 4 اتم وجود دارد.
نادرست است.2  
نمی کند )مثالً عنصر Ag )نقره( به Au )طال( 3  

تبدیل نمی شود(
همه4  
در طرف دوم معادله در دو ماده وجود دارد.5  
در طرف اول معادله در دو ماده وجود دارد.6  
به صورت 7 گوگرد  معادله،  دوم  طرف  در   

عنصری آمده است.
یدـ  اکسیژنـ  پتاسیم )در هر طرف در بیش 8  

از یک ماده وجود دارند(
درست است.9  
نمی توان10  
هیدروژن ـ اکسیژن ـ گوگرد11  
) با بیشترین 12 )C H3 8 در یک ترکیب پیچیده  

زیروند قرار دارد.

موازنه 13 معادله  یک  در  زیرا  است  نادرست   

شده نباید ضریب کسری وجود داشته باشد.

بایستی 14 نهایی  ضریب  زیرا  است،  نادرست   

کوچک ترین عددصحیح )غیرکسری( ممکن باشند.

نمی کنیم. )زیرا اکسیژن در طرف دوم در سه 15  

ماده وجود دارد و نیتروژن عنصری است(

زیروند 16 بیشترین  با  پیچیده  ترکیب  یک  در   

قرار گرفته است.

5 ـ 172  

هیدروژنـ  در یک ترکیب پیچیده )اتانول( با 18  

بیشترین تعداد )6( وجود دارد.

با 19  ( )Fe S2 3 پیچیده ترکیب  یک  در  ـ   S  

بیشترین زیروند قرار داد.

) با 20 )B O2 3 اکسیژنـ  در یک ترکیب پیچیده  

بیشترین زیروند قرار دارد.

یک ـ سه21  
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شکل زیر نشان دهندۀ موارد زیر است:

ـ تغییر در نحوه اتصال و آرایش اتم ها در یک واکنش شیمیایی
ـ قانون پایستگی جرم

ـ موازنه بودن تعداد اتم ها در دو سمت واکنش
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