
 

 

احمدیفرشته  – استان خراسان جنوبی –فصل اول  –پاسخ سواالت شیمی دهم   

 

 فعالیت

 آهن ←هیدروژن          زمین  ←در سیاره مشتری آ( 

 O و  S ب(        

 مشتریسیاره پ(         

 نافلز و گازنداغلب ی تشکیل دهنده آن چون عنصرها  -جنس گازت( 

 مس، طال، نیکل، کروم و ...ث( 

 

 خود را بیازمایید
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𝑬 (أ = 𝒎𝒄𝟐  →       𝑬 = (𝟐𝟒 × 𝟏𝟎−𝟕𝒌𝒈)(𝟑 × 𝟏𝟎𝟖 𝒎 𝒔⁄ )𝟐 = 𝟐𝟏𝟔 × 𝟏𝟎+𝟗𝐤𝐠𝐦𝟐. 𝐬−𝟐 = 𝐉 

    (ب
𝟏 𝒈

𝒙
=

𝟐𝟒𝟕 𝐉

𝟐𝟏𝟔×𝟏𝟎𝟗 → 𝒙 = 𝟖. 𝟕𝟒 × 𝟏𝟎𝟔 𝒈𝑭𝒆 

 پیوند با ریاضی
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عدد جرمی، جرم، تعداد نوترون ها، خواص فیزیکی  پایداری، ،: نیم عمر، درصد فراوانی در طبیعت تفاوت هاآ (

 به جرم مانند چگالی و نقطه ذوب وجوشوابسته 

 عدد اتمی، تعداد پروتون، تعداد الکترون، خواص شیمیایی : باهت هاش

𝑯𝟏وجود دارد.  پایزوتو 3در نمونه طبیعی ب(
𝟏  , 𝑯𝟏

𝟐 , 𝑯𝟏
  د(ننمونه طبیعی ایزوتوپ های ساختگی وجود ندار) در 𝟑

)تا ایزوتوپ پرتوزا هستند  5     (پ 𝑯𝟏
𝟑 , 𝑯𝟏

𝟒 , 𝑯𝟏
𝟓 , 𝑯𝟏

𝟔 , 𝑯𝟏
𝟕 ) 

 تا 5ث(                             تا     5 (ت

وهر چه درصد فراوانی بیشتر باشد پایداری  اتم از یک نمونه را نشان می دهد. 100در تعداد اتم های آن  ج(

 بیشتر است.

             𝟑

𝟓𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = %𝟔                      

𝟒𝟕

𝟓𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = %𝟗𝟒 

 

 با هم بیندیشیم
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سرطانی چندین برابر یک سلول زالمعده است. مصرف مواد موردنیاز یک سلول محل ذخیره گلوکز در بدن، لو

 کرده وخود جذب دارای سلول سرطانی باشد میزان بیشتری گلوکز را به سمت  زالمعدهطبیعی است چنان چه لو

. بنابراین با تزریق گلوکز حاوی اتم پرتوزا ) رادیو دارو(، تجمع آن در اطراف سلول سرطانی بیشتر مصرف می کند

 سرطانی در بافت موردنظر شناسایی می شود.سلول های شده و توسط دستگاه آشکارساز موقعیت این نوع 

 با هم  بیندیشیم
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هنگامی که رادیو دارو به اندام موردنظر می رسد )هدف( با توجه به پرتوهای منتشر شده، تصویری از اندام توسط 

 پذیر می شود. تشخیص بیماری امکان، گیرنده های پرتو بوجود می آید که بوسیله آن 

 

1- AL 13گروه  -: تناوب سوم            ،Ca  2گروه  –: تناوب چهارم         Se16گروه  -: تناوب چهارم               

Mn 7: تناوب چهارم، گروه 

2-   Ar    و هم گروه با هلیم است. قرار دارد 18مطابق جدول در گروه چون 

 3-  Br   شیمیایی مشابه دارند(چون هم گروه با فلوئور است ) عناصر هر ستون خواص 

4-  𝑮𝒂  

 

 خود را بیازمایید
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 جرم میانگین (A)عدد جرمی  درصد فراوانی نماد ایزوتوپ

𝐋𝐢𝟑
𝟔  6%  6 94/6  

𝐋𝐢𝟑
𝟕  94%  7 

 

 (= جرم اتمی میانگینAجرم ایزوتوپ ×(+ ) درصد فروانی آنBجرم ایزوتوپ ×) درصد فروانی           ب(

2     )𝑴 = (𝟑𝟓 ×
𝟕𝟓/𝟖

𝟏𝟎𝟎
) + (𝟑𝟕 ×

𝟐𝟒/𝟐

𝟏𝟎𝟎
) = 𝟑𝟓/𝟒𝟖𝟒 
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 آ (

 

 

 

 

 

 

عدد 1000جرم  ماده عدد 50جرم   عدد 1جرم    

4500   کاغذ  252  5/4  

8/2 56 عدس  056/0  

1/1 22 برنج  022/0  

1/0 2 خاکشیر  002/0  

  با هم بیندیشیم
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 جرم کاغذ از دقت ترازو بیشتر است.زیرا  –کاغذ  (ب

 عدد را بدست می آوریم. 1سپس از روی آن جرم عدد را شمرده و وزن می کنیم،  50مثالً پ(

 چون اندازه دانه های برنج یکسان نیست -ت( خیر

 

𝟏 اتم

𝒙
=

𝟏/𝟔𝟔 × 𝟏𝟎−𝟐𝟒𝒈

𝟏𝒈
→ 𝒙 = 𝟎/𝟔𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟒 = 𝟔/𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟑 

𝟏 اتم

𝟔/𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟑
=

𝟏/𝟔𝟔 × 𝟏𝟎−𝟐𝟒𝒈

𝟏𝒈
→ 𝒙 = 𝟎/𝟗𝟗𝟗𝟑𝟐 ≅ 𝟏 

 

 پیوند با ریاضی
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  استطول موج کوتاه تر  ←انرژی بیشتر هر چه 

 ) سشوار( پ( سرخ            ) شعله گاز(ب( آبی                  ) شمع(زرد   آ(

 

 خود را بیازمایید

21ص  

 ) امواج فروسرخ(مرئی قرار ندارند.نمی شود چون در محدوده نور شاهدهم ساطع شده از کنترل تلویزیون امواج آ(

فروسرخ را به پرتو قابل رویت  ب( دوربین موبایل همانند یک آشکارساز عمل می کند و پرتوهای غیر قابل رویت

 ربر روی صفحه خود تبدیل می کند ) دوربین امواج فروسرخ با طول موج بلندتر را گرفته و به سمت طول موج کمت

 نور مرئی هدایت می کند(

 

21ص  کاوش کنید  

 

 تا خط دارد و محدوده ی آن مشابه یکدیگر است. H ،4چون مشابه طیف  –هیدروژن 

 

 خود را بیازمایید
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 عنصر 14زرد:    عنصر،  10آبی:    عنصر، 6سبز :  عنصر،  2آ(رنگ نارنجی:  -1

 یالکترون 6الکترونی و  2ب(دو بخش 

 الکترونی 14الکترونی،  10الکترونی،  6الکترونی ،  2زیر الیه  -زیر الیه 4 پ(
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 S P d f نماد زیر الیه

 14 10 6 2 حداکثر گنجایش

 L 0 1 2 3مقدار مجاز 

 

  L = 4) زیر الیه پنجم(     →    4(4+ )2= 183

 

 الکترونی 14 الکترونی 10 الکترونی 6 الکترونی 2 زیر الیه 

 L L=0 L=1 L=2 L=3قدار مجاز م

 

 

ی عنصر اییمنماد شی آرایش الکترونی  

𝟏𝐬𝟐    𝟐𝒔𝟐   𝟐𝒑𝟒 𝟖𝒐 

𝟏𝐬𝟐    𝟐𝒔𝟐   𝟐𝒑𝟔    𝟑𝒔𝟐    𝟑𝒑𝟔 𝟏𝟖𝐀𝐫 

[Ar]  s𝒔𝟐 𝟐𝟎𝐂𝐚 

[Ar]  3𝒅𝟏𝟎    𝟒𝒔𝟐     𝟒𝒑𝟑 𝟑𝟑𝐀𝐬 

[Ar]  3𝒅𝟏     𝟒𝒔𝟐 𝟐𝟏𝐬𝐜 

 

𝟐𝟒𝑪𝒓:  [𝐀𝐫]  𝟑𝐝𝟓     𝟒𝐬𝟏            𝟐𝟗𝑪𝒖: [𝐀𝐫]𝟑𝐝𝟏𝟎   𝟒𝐬𝟏 

 ود را بیازماییدخ
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Br Co Ca Si Ne O Li نماد عنصر 

 شماره گروه 1 16 18 14 2 9 17

 شماره دوره 2 2 2 3 4 4 4

 

 تعداد الکترون های ظرفیت شماره الیه ظرفیت آرایش فشرده نماد عنصر

Li [He] 2𝐬𝟏 n=2 1 

O [He] 2𝐬𝟏 𝟐𝐩𝟒 n=2 6 

Ne [He] 2𝐬𝟐 𝟐𝐩𝟔 n=2 8 

Si [𝐍𝐞] 3𝐬𝟐 𝟑𝐩𝟐 n=3 4 

Ca [Ar] 4𝐬𝟐 n=4 2 

Co [Ar] 3𝐝𝟕  𝟒𝐬𝟐 n=4 9 

Br [Ar] 3𝐝𝟏𝟎    𝟒𝐬𝟐   𝟒𝐩𝟓 n=4 7 

 

  شماره الیه ظرفیت عنصر (n  ).برابر با شماره دوره آن است 

     Li     وCa    وCo 

  Si    ,   𝑵𝒆   ,   𝑶 ,   Br                         10  تعداد الکترون ظرفیت = شماره گروه عنصر + 

  شماره دوره = بزرگترین شمارهn  ،                  شماره گروه = تعداد الکترون زیر الیهd+s 

 

𝑪𝒄 {
روهگ = 𝟏𝟒

دوره = 𝟐
               𝑨𝒍 {

گروه = 𝟏𝟑

دوره = 𝟑
          𝑭𝒆 {

گروه = 𝟖

دوره = 𝟒
          𝒁𝒏 {

گروه = 𝟏𝟐

دوره = 𝟐
                 

 

 ) پر شدن زیر الیه ها ( 14، 6،10، 2یا براساس  فبابراساس اصل آ -3

 

 خود را بیازمایید
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چون تعداد الکترون های الیه ظرفیت  -استتم عنصرهای یک گروه مشابه یکدیگرنقطه ای ا -ب( آرایش الکترون

 آنها با هم برابر است.

گروه، الکترونهای ظرفیتی بیشتر می شود و تعداد الکترون های جفت شده هم افزایش می ی پ( با افزایش شماره 

 یابد.

 یازماییدبخود را 

 35ص 

 

 

 آرایش گاز نجیب را می توان مبنای میزان واکنش پذیری دانست. و دستیابی به آ(هشتایی شدن الیه ظرفیت

ی گذاشتن الکترون به هشتای برخی اتم ها با از دست دادن الکترون و برخی اتم ها با گرفتن الکترون یا به اشتراک

ون الکترون از دست بدهند و گروه های دیگر الکتر 13و  2و1پایدار می رسند. پیش بینی می شود عناصر گروه 

 15و  16و  17بگیرند مانند گروه 

الگترون از دست می دهند و به یون مثبت  13و  2و 1ب( با توجه به جدول می توان گفت که عناصر گروه های  

الکترون می گیرند و به یون منفی تدیل می شوند و به آرایش  17و  16و  15تبدیل می شوند و عناصر گروه های 

 می رسند. پایدار گاز نجیب

 یون تشکیل نمی دهند. 14عناصر گروه :  وجهت

اگرتعداد الکترون های ظرفیتی اتمی کمتر یا برابر با ) سه ( باشد آن اتم در شرایط مناسب تمایل دارد که )   آ( -2

 همه ( الکترون های ظرفیت خود را ازدست بدهد و به ) کاتیون ( تبدیل شود.

با از دست دادن الکترون به کاتیون تبدیل می شوند که آرایشی در شرایط مناسب  2و 1ب( اتم عنصرهای گروه 

 همانند آرایش گاز نجیب بیش از خود می رسند.

 در شرایط مناسب با به دست آوردن الکترون به آنیون هایی تبدیل می شوند . 17و16و15پ( اتم عنصرهای گروه 

 یل می شود.با گرفتن الکترون به آنیون تبد (z=7)  7عنصر خانه ی شماره  -3

 با از دست دادن الکترون به کاتیون تبدیل می شود. (z=12) 12عنصر خانه 

 

  با هم بیندیشیم

 37ص 
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یون  2بار مثبت باید  6داشتن  پس برای  ( است2×3=6کوچکترین مضرب مشترک بارهای این دو یون برابر ) 

𝐀𝐥𝟑+  تا یون  3بار منفی  6و برای𝑶𝟐−  می شود  3به  2داشته باشیم. پس نسبت کاتیون به آنیون برابر←  

𝑨𝒍𝟐𝐨𝟑 

 −𝐀𝐥𝟑+   𝑶𝟐روش دوم : مرحله اول آن مشابه روش قبل است  

ست بار کاتیون را زیروند آنیون و بار آنیون را زیروند کاتیون قرار می دهیم. از آنجایی که نرکیب یونی خنثی ا  

چنانچه زیروندها ساده شوند باید آن ها را ساده نمود زیرا زیروندها کوچکترین نسبت میان کاتیون و آنیون را 

             نشان می دهند.

 

𝐌𝐠𝟐+  𝐎𝟐−    ⇒  𝐌𝐠𝟐𝐎𝟐    = 𝑴𝒈𝑶 

 

2)𝑪𝒂𝒄𝒍𝟐                  )ب  𝑲𝟑𝑵              )پMgS              )ت𝑨𝒍𝑩𝒓𝟑 

 + پسوند )ید( نام کاتیون + نام آنیون شیوه نامگذاری ترکیب یونی دوتایی:  (3

 OMgمنیزیم اکسید    ،  2CaCl،    کلسیم کلرید    O 2Kپتاسیم اکسید    ، LiBrلیتیم برمید 

 

 )واسطه( dپ( عنصر دسته               8گروه =  ، 4ب( دوره =           𝟑𝒅𝟔   𝟒𝒔𝟐[𝑨𝒓]آ(       -1

 چون عدد اتمی آن ها یکسان است. -بله (ث

2- 

𝐅− → 𝑲   و +KF → 𝑲پتاسیم فلوئورید                           (أ + 𝑭 

 یون نیترید ( 2تا یون منیزیوم +  3)   𝑴𝒈𝟑𝑵𝟐منیزیم نیترید                              (ب

 𝑨𝒍𝑭𝟑      لومینیوم فلوئوریدآ (ت

 

 تمرین دوره ای

 آ (-3

جرم اتمی میانگین = (𝟐𝟒 ×
𝟕𝟖/𝟕

𝟏𝟎𝟎
) + (𝟐𝟓 ×

𝟏𝟎/𝟏𝟑

𝟏𝟎𝟎
) + (𝟐𝟔 ×

𝟏𝟏/𝟏𝟕

𝟏𝟎𝟎
)  
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 مکان، جا   یعنی توپ    ، یکسانیعنی  ایزو   ب( 

 *هم مکانی یعنی جای یکسان، اتم هایی که در یک خانه قرار دارند. 

 

به دلیل تراکم بافت خیارشور) تراکم نمک( یون ها نمی توانند حرکت کنند، با برقراری جریان الکتریکی، -4

از حالت پایه  Naبرانگیختگی الکترون های  باعثو گرما شده ولید گرما تسبب  مقاومتی که جلوی یون ها است

) رنگ زرد مربوط به انتقال الکترون از و در هنگام بازگشت الکترون به حالت پایه نور زرد منتشر می شود.می شود 

3P  3  بهS.) سدیم است 

 

 

 آ( باریم به یون مثبت و ید به یون منفی تبدیل می شود. -5

−2BaI →     ,𝐈      دیدب( باریم ی
𝑰−

 𝑩𝒂𝟐+  

 

 

 6- 𝟑𝟔𝟓 × 𝟏𝟎𝟐𝟐 𝑱   انرژی در یک سال 

𝑬 (ب = 𝒎𝒄𝟐 →    𝟑𝟔𝟓 × 𝟏𝟎𝟐𝟐 = 𝒎 × (𝟑 × 𝟏𝟎𝟖)𝟐 →   𝒎 =
𝟑𝟔𝟓 × 𝟏𝟎𝟐𝟐

𝟗 × 𝟏𝟎𝟏𝟔
=      

= 𝟒𝟎/𝟓𝟓 × 𝟏𝟎𝟔 𝑲𝒈 = 𝟒𝟎/𝟓𝟓 × 𝟏𝟎𝟗𝒈 

 

 

𝟎/𝟑𝟔𝐠𝐜 ×
𝟏𝒎𝒐𝒍

𝟏𝟐𝒈𝒄
= 𝟎/𝟎𝟑 𝒎𝒐𝒍 𝒄               𝟎/𝟎𝟑𝒎𝒐𝒍𝒄 ×

𝟔/𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟑

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝒄
= 𝟏𝟖/𝟎𝟔 × 𝟏𝟎𝟐𝟏 

 

 

8- 𝑭 + 𝑭  →    𝑭 . . 𝑭     یا    𝑭 − 𝑭        ,    𝑪𝒍 − 𝑪𝒍  

𝑩𝒓 − 𝑩𝒓              ,   𝑰 − 𝑰                  𝑶 = 𝑶 

𝑵  + 𝑵 →        ∶ 𝑵 ≡ 𝑵: 

 

 

𝐙   (𝟏)عنصر   -9 = 𝟐  {
گروه = 𝟏𝟖 

دوره = 𝟏
𝒁  (𝟐) عنصر              = 𝟏𝟎  {

گروه = 𝟏𝟖 

= دوره 𝟐
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𝒁   (𝟑) عنصر = 𝟏𝟐  {
گروه = 𝟐 

دوره = 𝟑
𝒁   (𝟒) عنصر                  = 𝟐𝟖  {

گروه = 𝟏𝟎 

= دوره 𝟒
                       

 چون الیه ظرفیت آن ها از الکترون پر است. –( 2( و عنصر )1ب(عنصر )

 ندارد  F( پر است و تمایلی برای واکنش با 2پ( چون الیه ظرفیت عنصر )

(𝟑)     𝑨   +    𝑭
𝑭 →  𝑨𝟐+ ,   𝑭−

𝑭−
→ 𝑨𝑭𝟐 یا    (𝑴𝒈𝑭𝟐 =  (منیزیم فلوئورید

 

 از الکترون پر شده است زیر الیه بطور کامل  6ت(

      𝒛 = 𝟐𝟖        [𝑨𝒓]𝟑𝒅𝟖  𝟒𝒔𝟐  = 𝟏𝒔𝟐   𝟐𝒔𝟐   𝟐𝒑𝟔  𝟑𝒔𝟐   𝟑𝒑𝟔   𝟑𝒅𝟖   𝟒𝒔𝟐 

 

اده شده می توان گفت نشری خطی سفال ) نمونه( و طیف فلزات دطیف خطوط نشان داده شده در با مقایسه  -10

 وجود دارد . جیوه و  مس که در نمونه فلزات

 

 

 amu 01/44  =00/16  +01/12 +00/16آ(              - -11

 ( g.mol 44/01-1گرم است. )  01/44برابر  2OCب( جرم یک مول 

 01/12+ 16× 2= 01/44پ(          

 ت(         

                       𝑪𝒍𝟐 = 𝟑𝟓/𝟒𝟓 × 𝟐 = 𝟕𝟎/𝟗𝟎 
𝒈

𝒎𝒐𝒍
            𝑯𝑪𝒍 = 𝟏/𝟎𝟎𝟖 + 𝟑𝟓/𝟒𝟓 = 𝟑𝟔/𝟒𝟓𝟖 

𝑵𝒂𝑪𝒍 = 𝟐𝟐/𝟗𝟗 + 𝟑𝟓/𝟒𝟓 = 𝟓𝟖/𝟒𝟒                     𝑪𝒂𝑭𝟐 = 𝟒𝟎/𝟎𝟖 + 𝟏𝟗 × 𝟐 = 𝟕𝟖/𝟎𝟖 

𝐒𝐎𝟑 = 𝟑𝟐/𝟎𝟕 + (𝟏𝟔/𝟎𝟎 × 𝟑) = 𝟖𝟎/𝟎𝟕                                                                                       

  𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 = (𝟐𝟔/𝟗𝟖 × 𝟐) + (𝟏𝟔 × 𝟑) = 𝟏𝟎𝟏/𝟗𝟔 
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 تهیه و تنظیم : فرشته احمدی            شیمی دهم  )آب، آهنگ زندگی( پاسخ سؤال های فصل سوم نوع فعالیت    

 خود را بیازمایید

 93ص 

یونهای سدیم ومنیزیم وکلسیم ..... و کربناتها ، نیترات ها، لریدها ، برمیدهاکمانندانواع نمک ها  آ(-1

 کربن دی اکسید،  نیتروژن،و  گازهای اکسیژن و....  و 

 شیمیایین می گذرند موادبستر و مسیری که آب ها ازآ: آب دریا موجود در امالحو ها ب( منشأ نمک

 )فرسایش زمین(  را در خود حل می کنندمختلف 

گاز 
22 ,OCO  ،2N  از هواکره و همچنین اکسیژن از طریق فتوسنتز گیاهان دریایی هم تولید 

 می شود. 

کربن و... نشانه چرخه نیتروژن و ی آب، چرخه ی مواد مانند چرخه گوناگون  وجود چرخه های -2

 () هواکره ، آب کره ، زیست کره پویایی است و مواد گوناگون میان بخش های مختلف کره زمین 

 جا به جا می شوند. 

  2و  1آ( گروه های -3

 Clب( یون کلر 

 )یون سدیم( Naپ( 

NaClCaClMgClNaBrت(  ,,,..., 22
 

 دشورنآب ها ند و بیشترآب های سطح زمین شیرین هستیارکمی ازبا توجه به شکل مقدار بس -4

 .یکسان نیست ها توزیع آب ( بنابراین  %2/97اقیانوس ها)  

 کاوش کنید

 96ص 

 :1آزمایش 

 .آ( سدیم کلرید در آب حل می شود

 .یترات در آب حل می شودب( نقره ن

 پ( ماده نامحلول )رسوب( سفید رنگ تشکیل می شود. 

 است. ) یون نقره(محلول نقره نیترات استفاده از های شناسایی یون کلرید، * نتیجه: یکی از راه

)()()()(ت(  33 aqNaNOsAgClaqAgNOaqNaCl  

 :2آزمایش 

این دو محلول ماده کردن آ( سدیم فسفات و کلسیم کلرید هر دو در آب حل می شوند. با مخلوط 

 نامحلولی تشکیل می شود. 

 کلسیم ، استفاده از آنیون فسفات است. های شناسایی یون * نتیجه: یکی از راه

 سدیم فسفات + کلسیم کلرید →ب( سدیم کلرید + کلسیم فسفات 

)(6)()()(2)(3 243432 aqNaClsPOCaaqPONaaqCaCl  

 فیدرسوب س                                                    

  :3آزمایش 

ید به آن می افزاییم و لوله آزمایش ریک سوم لوله ی آزمایش را آب مقطر ریخته و مقداری باریم کل

 را تکان می دهیم تا حل شود. 

 و مشاهده می کنیم که حلرا به آب اضافه کرده در لوله ی دیگری مقداری سدیم سولفات ریخته 

تشکیل باریم سولفات  می کنیم رسوب سفید رنگ  می شود. سپس این دو محلول را با هم مخلوط

 می شود. 

)(2)()()( 4422 aqNaClsBaSOaqSONaaqBaCl  
 رسوب سفید                                                     
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 :4آزمایش 

 با نقره نیترات ←شناسایی یون کلرید 

 فسفاتبا سدیم  ←شناسایی یون کلسیم 

 

 خود را بیازمایید

 100ص 

ل هر واحد آمونیم سولفات آ( از انحال-2
424 )( SONH  یون تولید می شود.  3با توجه به فرمول آن

 )دو کاتیون و یک آنیون(

و باید پاسخ  نمی دانندی تفکیک یونی را معادلهدراین مرحله آموزان دانشطبق نظر مولفان   توجه:

 شود.  داده 99و  98سؤال را با توجه به فرمول نویسی و طرح صفحه 

 

 
 با هم بیندیشیم

 103ص 

 است. گرم 8حل شونده  و جرم  گرم 50 برابرآ( جرم محلول -1

g42850جرم حالل   

gKCl        ب(
g

g
16

50

8
 محلولg100 

OH2 8416100گرم  

 گرم حل شونده وجود دارد.  16گرم محلول  100ر پ( د

 
  گرم آب وجود دارد. 1/99گرم سدیم کلرید و  9/0گرم محلول دهان شویه  100ث( در 

 

 خود را بیازمایید

 104ص 

1- 

 نام یون

 مقدار یون

)میلی گرم در یک کیلوگرم آب 

 دریا(

 غلظت یون

 ppm درصد جرمی

 یون کلرید

 ون سدیمی

 یون سولفات

 یون منیزیم

 یون کلسیم

 یون پتاسیم

19000 

10500 

2655 

1350 

400 

380 

1-10×19 
2-10×105 

4-10×2655 
3-10×135 

2-10×4 
3-10×83 

19000 

10500 

2655 

1350 

400 

380 

 
 

3- %2/7100
1500

108
                          % 82/11100

330

39
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بیندیشیم باهم 
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 میلی لیتر( 50آ( حجم محلول ) -1

 ب( تعداد ذرات حل شونده

 

2/0پ( 
05/0

001/010



    110

050

00105 


Lmol./
/

/
  

  .1Lmolیک لیتر محلول را نشان می دهد و واحد آن ت( نسب شمارمول های حل شونده در

 کمتری دارد.ی چون غلظت آن کمتر است یا حل شونده  -رمول بر لیت 1/0ث( محلول 

 یابد. می افزایشثابت غلظت محلول در حجمیک محلولبه شوندهحلمقداری آ( با افزون-2

 می یابد.  کاهشبه محلولی با غلظت معین، غلظت محلول  حاللب( با افزون مقداری 

 

Lmldl 107حاشیه ص  1/01001  

mol
g

mol

mg

g
mgOHCmol 000527/0

180

1

1000

1
956126  

 

1.00527/0
1/0

000527/0  Lmol  ولی گلوگزمغلظت 

 خود را بیازمایید

 109ص 
32با توجه به جدول انحالل پذیری       آ( -1 184

100

92
200 gNaNO

g

g
OgH  

384184200جرم محلول    

گرم رسوب خواهیم  6گرم آب، همراه با  200گرم نمک در  184ب( یک محلول سیر شده شامل 

g6184190   اشت. د  

 باشد نمک شرط عدم تشکیل رسوب این است که مقدار آن باید کمتر از انحالل پذیری  – آ( کمتر-2

 )سیر نشده(

ادرار باال باشد. داردرسنگ کلیه زمانی تشکیل می شود که غلظت نمک های کلسیم -بیشترب( 

 اعث رسوب و ایجاد سنگ می شود. )بیشتر از میزان انحالل پذیری نمک( در نتیجه ب

 سدیم کلرید –سدیم نیترات  –مواد محلول: شکر  -3

 مواد کم محلول: کلسیم سولفات

 مواد نامحلول: کلسیم فسفات، نقره کلرید، باریم سولفات

 

 با هم بیندیشیم

 110ص 

 گرم 23 ←درجه  85در دمای آ( انحالل پذیری لیتیم سولفات -1

در دمای حدوداً گرم  28 انحالل پذیری برابر با
c40 .می باشد 

 سیر نشده ← Cنقطه   فراسیر شده ← Bب( نقطه 

انحالل ، درجه  70تا  20پ( منحنی انحالل پذیری لیتیم سولفات نزولی است پس با افزایش دما از 

g82533آن کم می شود و مقداری از نمک رسوب می کند. پذیری   

چون با افزایش دما، انحالل پذیری آن تغییر چندانی نکرده است و منحنی آن تقریباً  - NaClت( 

 یک خط راست است. 

در نمک ها را عرض از مبدأ می گویند و میزان انحالل پذیری  yل برخورد نمودار با محور محث( 

 دمای صفر درجه را نشان می دهد. 
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 یپیوند با ریاض

 111ص 

 ی انحالل پذیری باید شیب نمودار و عرض از مبدأ را محاسبه کرد.بدست آوردن معادلهآ( برای -1

80        شیب نمودار                است. 72 برابرعرض از مبدأ 
8

1

10
/ x

x

g
  




8/072
10

8

010

7280

12

12 








 S

SS
 : روش دوم  شیب نمودار 

gS             ب(  128)70(8/072  

2- 30
6

1

20
/ x

x

g
30      یا    

20

6

020

2732
/




 شیب نمودار 

            است 27برابر عرض از مبدأ 

2730  /S  
با افزایش دما انحالل پذیری سدیم نیترات و پتاسیم کلرید افزایش می یابد ولی تأثیر دما بر  -3

 ت بیشتر است. انحالل پذیری سدیم نیترا

 پذیری افزایش دما بر انحاللبدأ آن بیشتر است در نتیجه تأثیرب( زیرا شیب نمودار و عرض از م

 یابد. می

 با هم بیندیشیم

 113ص

 چون در میدان الکتریکی جهت گیری کرده است.  -   HClآ( -1

چون قطبی است و هر چه نقطه جوش باالتر باشد نیروی جاذبه بین مولکولی قوی تر  -   HClب( 

 است.

، نقطه جوش باال تری قطبیبا مولکول های  ، ترکیب مشابهپ( در ترکیب های مولکولی با جرم مولی 

 دارد.

 .می باشد قطبی وناجور هسته است  یچون یک مولکول دو اتم  - COآ(  -2

یک  COمایع می شود و مولکولی قوی تر باشد گازآسان تری جاذبه بین چه نیروهاهر - COب( 

 مولکول قطبی است.

 خودرا بیازمایید.

 113ص

 و جهت گیری نمی کنند. دو اتمی جور هسته و ناقطبی هستندچون مولکول  -آ(خیر

222    جرم مولی آن بیشتر است.چون  -2Iب(  ClBrI  

 افزایش، دمای جوش افزایش جرم مولی ی با مولکول های ناقطبی، باپ( در ترکیب های مولکول

 می یابد. 

با هم بیندیشیم 

 115ص

153در گروه   17HFدر گروه  -1 NH 

 )طبق متن کتاب(. آب دارند چون رفتار مشابه مولکول

به  H ی است که در مولکول آنها، اتمدموانیروی بین مولکولی در  قوی ترینب( پیوند هیدروژنی، 

 با پیوند اشتراکی متصل است. O، N، F هایکی از اتم

 

چون اتانول است. استون درجه مربوط به  56ونقطه جوش  اتانولدرجه مربوط به  78نقطه جوش  -2

 هیدروژنی است ولی استون پیوند هیدروژنی نمی دهد ونیروی بین مولکولی قادر به تشکیل پیوند

 است.درواسی وان آن از نوع 
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خودرابیازمایید 

 117ص

ان اتم های اکسیژن که در به گونه ایداده شش ضلعی را ها تشکیل ساختار یخ، مولکولآ( در ساختار

را بوجود می آورند  در رأس حلقه های شش ضلعی قرار دارند و شبکه ی سه بعدی مانند شانه عسل

و به همین دلیل حجم آب هنگام یخ زدن  ددارختاری بازای خالی وجود دارد و ساهکه در آن فضا

 افزایش می یابد و چگالی یخ کم می شود که این امر باعث شناور شدن تکه های یخ روی آب 

 می شود.

باعث تخریب دیواره ی یاخته ها حجم حجم دارد و این افزایش  افزایش ب( چون آب هنگام یخ زدن

 می شود.   

هم بیندیشیم  با

 120ص

، آب و استون هر دو قطبی اند پس استون در آب حل های جدول  آ( با توجه به گشتاور دو قطبی -1

 می شود.

به همین دلیل ید درهگزان حل می ) گشتاوردوقطبی صفراست(  قطبی اندنا هر دو هگزان ب( ید و 

 شود.

 مخلوط آنها ناهمگن است .  پ( هگزان نا قطبی و آب قطبی است و

ت باشند تا انحالل صورشبیه یکدیگر حل شونده باید ونیرو های بین مولکولی حالل یعنی  –بله  -2

و حل شونده ناقطبی قطبی قطبی و یونی در حالل ی این حل شونده بگیرد و محلول بدست آید. بنابر

 در حالل ناقطبی حل می شود.

 اردط تشکیل پیوند هیدروژنی وجود دشرای شکل در هر سه – آ( پیوند هیدروژنی -3

   آب >اتانول  –آب  >اتانول   ب( 

: مطابق نظر مولفین محترم ، دانش آموزان نقطه جوش آب والکل را می دانند.پس نیروی جاذبه توجه 

 سپس مخلوط آب والکل و بعد هم نیروی جاذبه الکل ازهمه ضعیف تراست.، آب از همه بیشتراست 

 

ر و ماهیت مولکول آن ر تغییر نشده  و ساختاپ( چون مولکول اتانول به هنگام حل شدن در آب دچا

 .حفظ می شود

خود را بیازمایید 

 121ص

1-  

)()()( aqSaqNasSNa   2

2  )آ 2

)(3)()()( 3

3

33 aqNOaqAlsNOAl
  ب( 

)(2)()( 2

2 aqClaqBasBaCl   پ( 

 

  4SOMgدر  میانگین قدرت پیوندیونیآ( -2 دو قطبی در محلول -جاذبه یون

   و پیوند هیدروژنی در آب

  و پیوند 4SOBaدر  یونی پیوند ( میانگینب درمحلولدو قطبی-یونجاذبهنیروی

 هیدروژنی در آب 
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 کنیدکاوش 

   123ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاز کربن دی اکسید-1

) قرص جوشان شامل سیتریک اسید وجوش شیرین و.... است دراثر واکنش باآب ، سدیم سیترات و 

 گاز کربن دی اکسید می دهد(

 بله -2

 شتر وبا آب سرد گاز کمتری آزاد یحجم گازآزادشده درواکنش قرص جوشان با آب گرم ب -3

 می شود.

 ه بنابراین مقدارگازکمتری آزاد می شود.درآب سرد گاز بیشتری حل شد -4

 با افزایش دمای آب ، انحالل پذیری گازها کاهش می یابد. -5

چون میزان گاز اکسیژن حل شده کمتر می شود وماهی ها برای رفع کمبود اکسیژن به سطح آب -6

 ژن جذب می شود.می آیند و با جذب آب درآبشش، اکسی

 

در یک ظرف مقداری نمک به وبا مقدارآب یکسان تکرار می کنیم فقط در دمای ثابت  آزمایش را ●

 .............. انحالل نمک برانحالل سایر مواد درآب تاثیر می گذارد.. افزاییمآب اضافه می 

) چون برهم کنش  خارج می شودآن از آب و مقداری از  می شودنمک جایگزین اکسیژن حل شده 

 و این باعث خروج گازازآب می شود. نمک با آب قوی تر ازبرهم کنش گاز باآب است

با هم بیندیشیم 
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 بر انحالل پذیری گاز براساس قانون هنری بیان می شود( فشار)تأثیر اثر فشار -1

 خطی است( )نمودار یابد.افزایش میگاز پذیری ،میزان انحالل  افزایش فشارب( در دمای ثابت، با 

و تأثیر فشار بر  بیشتری دارددار آن بیشتر باشد انحالل پذیری هر گازی که شیب نمو -NOپ( گاز 

 انحالل نیز بیشتر است.

 

 کاهش می یابد.گازانحالل پذیری ، با افزایش دما در فشار ثابت  - آ( اثر دما -2

 درجه25ب( دمای 

 افزایش می یابد.با کاهش دما انحالل پذیری پ( 

 

 ) گشتاور دوقطبی آن مخالف صفر است(چون قطبی است. - NOآ( -3

بین مولکولی جاذبه ی روی یآن ن بودن جرم بیشتر ناقطبی است به دلیل 2OCب( با وجود  این که 

  هم می دهد. واکنش شیمیاییضمن انحالل ، با آب  2OCقوی تر است و هم چنین گاز 
  322 HCOHOHCO 
 

هم بیندشیم  با
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 در آب بصورت یونی حل می شود. و زان روشنایی المپ درآن بیشتر استچون می -KOHآ( محلول 

مولکولی حل می شود و مقدار یون ها در محلول آن کم  -چون در آب بصورت یونی -HFب( محلول 

 مولکولی حل می شود( است )بطور عمده،

OHHC پ( محلول  صورت مولکولی در آب حل وبه  .چون: المپ در محلول آن خاموش است 52

 می شود و محلول آن یون ندارد.

OHHCHFKOH 52: ترتیب رسانایی 
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 غیرالکترولیت است. OH5H2Cالکترولیت ضعیف و  HFالکترولیت قوی و   KOHت( 

 

با هم بیندیشیم 
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 اوا)رقیق( به سمت چپت راست غشای نیمه ترمآ( با گذشت زمان مولکول های آب از س-1

 و محلول رقیق تر می شود. یافته)محیط غلیظ( انتقال می یابند و ارتفاع آب در بخش غلیظ افزایش 

و عبورکرده وحجم آب دریا بیشترتراوا غشای نیمه ازبا گذشت زمان مولکول های آب  -ب( خیر

 آب دریا، شیرین نمی شود. لیغلظت آن کاهش می یابد و

  . یعنیمولکول های آب از غشا عبور کرده و آب شور، شیرین می شودپ( با اعمال فشار، 

 مولکول های آب از محیط غلیظ به محیط رقیق جابه جا می شوند.

 گویند معکوس میاسمز )فشار( لیظ به رقیق با اعمال نیرومحلول غدادن آب ازت( به عبور

 رد محلول رقیق می شود، آب از محلول غلیظ وااسمز خالف روشبا استفاده از این روش، بر 

 ی و با اعمال فشار انجام می گیرد(دخوبه  خودغیر ،اسمزمعکوس بر خالف  اسمز )

 

 

معکوس، مولکول های آب از  مزظه شده و طی فرایند اسحفث( آب شور با فشار و توسط پمپ وارد م

 خارج می شود.از پایین شای نیمه تراوا  عبور کرده و به صورت آب شیرین غ

 

 انتقال مولکول آب 
حجم و ارتقاع 

 محلول رقیق

ارتقاع محلول 

 غلیظ
 

 خودبه خودی افزایش کاهش از محیط رقیق به غلیظ اسمز

اسمز 

 معکوس
 د به خودیغیر خو کاهش افزایش از محیط غلیظ به رقیق

خود را بیازمایید  
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ولی میکروب ها نا فلزها، آالینده ها، حشره کش ها و فلزات سمی جدا می شوند  ،تقطیرآ( با روش -1

تبخیر  ازآب استآن ها کمترجوش ترکیبات آلی فرار باقی می مانند. ترکیبات آلی فرار چون نقطه و 

 مجددا سرد شده ودرآب وجود خواهند داشت  می شوند و بعد

 ان  صورت می گیرد(ععمل تبخیر و میو )در فرایند تقطیر، د

 ب( همه ی آالینده به جز میکروب ها، حذف می شوند.

 پ( همه ی آالینده ها به جز میکروب ها از آب جدا می شوند.

 معکوس و صافی کربن زت(اسم

این تنها  راه از بین روش دیگری از بین نمی روند بنابرث( میکروب  های موجود در آب آشامیدنی با 

 زنی است.ها کلرآنبردن 

 آ( تقطیر-2

رخورد با سقف پالستیکی متراکم می شود اثر بو در شدهتبخیر بش نور خورشید ،تاب( آب دریا دراثر

است و به عنوان آب آشامیدنی  یآب جمع آوری شده بدون ناخالصصورت می گیرد. عانیموعمل 

 قابل استفاده می باشد.
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