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  هداياي زميني) آ

     
كشيدن موادي مانند نفت و فلزها به او اين امكان را داده است تا سرپناهي ايمن و گرم بـراي   بيرونتوانايي انسان در ! زمين تنها خانه ماست

  .دانش شيمي به ما كمك مي كند تا ساختار دقيق اين هدايا را شناسايي كنيم. زندگي خود فراهم سازد

به طوري كه كشف و درك خواص يك ماده جديد ؛ پرچم دار توسعه فناوري . به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته است گسترش فناوري

گسترش صنايع خودروسازي مديون شناخت و دسترسي به فوالد است يا كشف انواع نيمه رساناها به پيشرفت صنايع الكترونيـك   مثالً. است

  .انجاميده است

آنها دريافتند كه گرمادادن به مواد . پي بردند ها ي مواد با عنصرهاي سازنده آنها به ارتباط بين ويژگي ها شيمي دانبي؛ با گسترش دانش تجر

  . شود ميو افزودن آنها به يكديگرسبب تغيير و گاهي بهبود خواص 

  . ساخته شده اند... ، الياف،سراميك وديدي است كه از شيشه، پالستيك، فلزجتا حدود زيادي مديون مواد  امروزيشكوه و عظمت تمدن 

بـه فـراوري   ... اما توليد مواد مصنوعي مانند پالستيك، انواع آلياژهـا و . از كره زمين بدست مي آيند) مصنوعي(همه مواد طبيعي و ساختگي 

  .تري نياز دارند پيچيده

  . در برخي از موارد بسيار دشوار خواهد بود... و ها از زبالهبه تقريب جرم كل مواد در كره زمين ثابت باقي مي ماند اما بهره برداري مجدد 

داري از منابع يك كشور بيش تر باشد به شرط آن كه منابع به صورت خام فروخته نشده و پس از فـراوري و توليـد مـواد    بر هرچه ميزان بهره

  .تر خواهد بودارزشمند در كشور مصرف شده يا به كشورهاي ديگر صادر شوند، آن كشور توسعه يافته 

  
 :وابستگي زندگي روزانه ما به منابع شيميايي در جدول زير خالصه شده است 

  

  ماده معدني استفاده شده  وسيله يا ماده
  شن و ماسه  استكان شيشه اي

  )كائولن(خاك چيني   ظرف چيني
  سنگ معدن آهن  قاشق فوالدي زنگ نزن

  )اي خوش طعم كردن غذابر(سنگ نمك بدست آمده از خشكي و دريا   غذانمك 
  )براي تهيه كودهاي شيميايي(سنگهاي معدني شامل پتاسيم، نيتروژن و فسفر   سبزي و ميوه

  )براي گرم كردن خانه يا سوختن در موتور خودرو(چاه نفت و گاز   سوخت
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  . نويسيدي زير، صورت صحيح عبارات نادرست را بها پس از تعيين درستي يا نادرستي جمله
  .گسترش فناوري به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته است) آ
  .پيشرفت صنايع الكترونيك بر اجزايي مبتني است كه از موادي به نام ابر رساناها ساخته مي شوند) ب
  .ستپيچيده امروزي را ممكن كرده او اران ماده كشف شده كه زندگي مدرن زامروزه با رشد و توسعه فناوري، ه) پ

   
  )كتاب درسي2ي  مرتبط با صفحه( 

.2 

  .ي زير را كامل كنيدها ملهجي داده شده  ها به كمك واژه
  )طبيعي –شيميايي . (و مصنوعي از كره زمين بدست مي آيد............ همه مواد ) آ
  ) خاك رس–شن و ماسه .(ساخته شده است....... چاي خودرا با استكاني شيشه اي نوشيده ايد كه از )  ب
  ) نشده اند –شده اند ................ (منابع ارزشمند به طور يكسان در كره زمين توزيع ) پ
  

   
  )كتاب درسي 3ي  مرتبط با صفحه(
  )كتاب درسي 4ي  مرتبط با صفحه(
  )كتاب درسي 5ي  مرتبط با صفحه(

.3 

  .ي زير پاسخ كوتاه بدهيدها به پرسش
  ؟ي هداياي الهي در كره ي زمين شناسايي كنيم كند تا چه چيزي را درباره دانش شيمي به ما كمك مي) آ
  ؟ شود ميدريافتند كه چه كارهايي سبب تغيير و گاهي بهبود خواص مواد  ها شيمي دان) ب
  ؟شود مييي استفاده ها در توليد تاير دوچرخه از چه ورقه) پ
  

   
 )كتاب درسي 1ي  مرتبط با صفحه(

  )كتاب درسي 2ي  مرتبط با صفحه(
  )كتاب درسي 3ي  مرتبط با صفحه(

.4 
  . آيا پراكندگي منابع شيميايي گوناگون مي تواند دليل پيدايش تجارت جهاني باشد؟توضيح دهيد

  
  

  )كتاب درسي 5ي  مرتبط با صفحه( 

.5 
  يي كه نوش جان مي كنيد، با استفاده از چه كودهايي رشد كرده اند؟ ها سبزيجات و ميوه

  
   

  )كتاب درسي4ي  مرتبط با صفحه(

.6 

  . پاسخ دهيد ها به پرسش) برآورد ميزان توليد و مصرف نسبي مواد در جهان(با توجه به نمودار زير

  
  شده است؟  مصرف هاي فسيلي ، فلز و سوختميليارد تن مواد معدني 50حدود  مجموعاً در چه سالي) آ
  چند ميليون تن فلز در جهان، استخراج و مصرف شده است؟  به تقريب 2025در سال  شود ميبرآورد ) ب

   
  )كتاب درسي4ي  مرتبط با صفحه(
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  الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها: ب  

  
ـ  هاي گونـاگون،  ي موجود درباره مواد و پديدهها مندليف معلم و دانشمند برجسته و بزرگ روسي، با بررسي دقيق اطالعات و يافته ي الگوهـا،  برخ

  . را طراحي نمود) تناوبي(اي  روندها و روابط آنها را درك كرد و جدول دوره
ي رفتار عنصرها و مواد براي يافتن روندها و الگوهاي رفتار فيزيكي و شيميايي آنها  توان مطالعه ي هدف دار، منظم و هوشمندانه علم شيمي را مي

  .دانست
هـاي   عنصرهاي هم گروه داراي شمار الكتـرون . اند چيده شده ،)Z(يعني عدد اتمي  ها دي ترين ويژگي آناي بر اساس بنيا عنصرها در جدول دوره

  .است) ستون عمودي(و هجده گروه ) رديف افقي(اين جدول شامل هفت دوره . ي الكتروني هستند ترين اليه برابر در بيروني

 .گيرنـد  در سه دسته شامل فلز، نافلز و شبه فلز، قـرار مـي   ها رفتار آنها نشان مي دهند كه عنصرهاي جدول تناوبي بر اساس  بررسي 
  ) جدول زير(

نوع 
  عنصر

  ي مهمها ويژگي

  . درخشان، چكش خوار، رساناي برق و گرما هستند. دنتمايل به از دست دادن الكترون و تشكيل كاتيون دار  فلز
در مجاورت با نافلزها تمايل به تشكيل پيوند  .دنل آنيون داردر مجاورت با فلزها، تمايل به گرفتن الكترون و تشكي  نافلز

  .شكننده و نارساناي برق و گرما هستند اغلب ،داراي سطحي كدر. دندار) كوواالنسي(اشتراكي 
  .اغلب شكننده هستند. رسانايي الكتريكي كمي دارند. دنتمايل به تشكيل پيوند اشتراكي دار  شبه فلز

  

  
ي  ها و جاذبه ها ثابت بوده ولي شمار پروتون يابد زيرا در هر تناوب، شمار اليه فلزها در هر دوره از چپ به راست كاهش مي) واكنش پذيري(خصلت 

  .يابد كاهش مي) خصلت فلزي(در نتيجه تمايل عنصرها به از دست دادن الكترون . يابد افزايش مي ها هسته نسبت به الكترون
و جاذبه  ها ثابت بوده ولي شمار پروتون ها يابد زيرا در هر تناوب، شمار اليه ش ميافزاير دوره از چپ به راست فلزها در هنا) واكنش پذيري(خصلت 

  .يابد ش ميافزاي) فلزيناخصلت (الكترون  گرفتندر نتيجه تمايل عنصرها به . يابد افزايش مي ها ي هسته نسبت به الكترون
از  هـا  الكتـرون  افزايش يافته و با دورشدن ها ، شمار اليهگروهيابد زيرا در هر  ش ميافزاي البه پايينباه از ورگفلزها در هر ) واكنش پذيري(خصلت 
  .يابد ش ميافزاي) خصلت فلزي(تمايل عنصرها به از دست دادن الكترون هسته، 
از  هـا  ها افزايش يافته و با دورشدن الكتـرون  يهيابد زيرا در هر گروه، شمار ال ش ميكاهفلزها در هر گروه از باالبه پايين نا) واكنش پذيري(خصلت 

  .يابد ش ميكاه) فلزيناخصلت (الكترون  گرفتنهسته، تمايل عنصرها به 
اما نافلزها در سـمت راسـت و   . دهند كه به طور عمده در سمت چپ و مركز جدول قرار دارند اي را فلزها تشكيل مي بيشتر عنصرهاي جدول دوره

خواص فيزيكي شبه فلزها بيشتر به فلزها شبيه بوده در حـالي  . فلزها همانند مرزي بين فلزها و نافلزها قرار دارند شبه. دان باالي جدول چيده شده
  . ها همانند نافلزها است كه رفتار شيميايي آن

  .عنصرها معروف است اي اين موضوع به قانون دوره. شود مياي تكرار  در جدول تناوبي،خواص فيزيكي و شيميايي عنصرها به صورت دوره
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  .عنصرها، نام ، نماد و عدد اتمي عنصرهاي زير را مشخص كنيدي ا دوره به كمك جدول 

   .و تناوب دوم قرار دارد13فلزي كه در گروه ) آ
  .فعال ترين نافلز جدول تناوبي است) ب
  الكترون 14شبه فلزي با ) پ

   

كتاب  9و  8ي  مرتبط با صفحه(
  )درسي

.8 

  .پاسخ دهيد ها عنصرهاست، به پرسشاي  دوره با توجه به جدول زير كه قسمتي از جدول 

  He2  Cl17  Sc21  K19  عنصر
          آرايش الكتروني

          دسته
          فلز يا نافلز

 تعلق دارد؟)    s , p , d( هر عنصر نشان داده شده به كدام دسته ) آ

  .آرايش الكتروني اين عنصرها را نوشته و فلز يا نافلز بودن آنها را تعيين كنيد) ب

   

كتاب  8و  7ي  مرتبط با صفحه(
  )درسي

.9 

كامل  ها زير را به كمك آن جدول. ي عنصرهاي فلزي ، نافلزي و شبه فلز نوشته شده استها در كادر زير ويژگي
  ) .يك ويژگي اضافي است ، هر ويژگي مي تواند در يك مكان يا بيش تر قرار بگيرد.( كنيد 

تمايل در به اشتراك  –تمايل به جذب الكترون و تشكيل آنيون  – dيا  pيا  sاز عنصرهاي دستة  –شكننده 
  عنصرها هستند% 80بيش از  –خوار  چكش - گذاشتن الكترون  

 
  ويژگي شبه فلزها ويژگي نافلزها ويژگي فلزها

  
       

   

كتاب  9و  8ي  مرتبط با صفحه(
  )درسي

 با خصلت فلزي، چند برابر شمار عنصرها با خصلت نافلزي  در مجموعه ي زير است؟  شمار عنصرها 10.

N, Na, Cr, Zn, Br, Ti7 11 24 30 35 22  

   

كتاب 8و9ي  مرتبط با صفحه(
  )درسي

.11 
 اند؟ الكترون دارند، كدام 8ت خود پذيري كمي دارند و اغلب در اليه ظرفي واكنشعناصري كه 

  فلزات قليايي) 2گازهاي نجيب                        ) 1
  فلزات قليايي خاكي) 4ها                               لوژنها )3

  شهر خميني –دبيرستان شاهد ثاراهللا 

كتاب  9و  8ي  مرتبط با صفحه(
  )يدرس

  )بار تكرار 3(

شبه  –نافلزها  –فلزها ............. (عنصرها و از چپ به راست، ابتدا با اي  دوره جدول تا هفتم دوم  هاي رديف در  12.
  .مواجه مي شويم) شبه فلزها–فلزها ............... (روبه رو و در ادامه با ) فلزها

نجف  –) س(دبيرستان حضرت خديجه 
  آباد

 14تا  12ي ها  مرتبط با صفحه(
  )كتاب درسي

  )بار تكرار 4(

.13

 . جمالت زير را با انتخاب گزينه مناسب از داخل پرانتز كامل كنيد

دهند و  عناصري هستند كه براي رسيدن به آرايش هشتايي الكترون از دست مي) . . . فلزها –نافلزها ) (آ
  . كنند ش هشتايي الكترون دريافت ميبه آراي رسيدن عناصري هستند كه براي) . . . فلزها –نافلزها (
جدول تناوبي قرار دارند و با بيشتر فلزها تشكيل ) . . . هفده –يك (ها عناصري هستند كه در گروه  لوژنها )ب

  . دهند مي) . . . نمك –قليا (

  كرج –دبيرستان نيك روش 

كتاب 9 و8ي  مرتبط با صفحه(
  )درسي

  )بار تكرار 3(
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  عاع اتم رفتار عنصرها و ش) پ

  
  .ي مختلف يكسان نيستها بديهي است كه شعاع اتم. توان براي هر اتم شعاعي در نظر گرفت و آن را اندازه گيري كرد مي

در حـالي كـه در يـك دوره، شـعاع اتمـي      . شود هاي الكتروني بيشتر مي يابد، زيرا تعداد اليه در يك گروه، از باال به پايين شعاع اتمي افزايش مي
هـاي هسـته افـزايش     ماند در حالي كه تعداد پروتون هاي الكتروني ثابت مي يابد؛ زيرا در يك دوره، تعداد اليه از چپ به راست كاهش ميعنصرها 

   .يابد كند افزايش يافته و بدين ترتيب شعاع اتم كاهش مي اي كه هسته به الكترون وارد مي ها، نيروي جاذبه با افزايش تعداد پروتون. يابد مي

 

  
الي كه رفتار شيميايي فلزها به ميزان توانايي اتم آنهـا بـه از دسـت    حاست در .... رفتار فيزيكي فلزها مانند داشتن جال، خاصيت چكش خواري و

  .دادن الكترون وابسته است
  . بيشتر است هر چه اتم فلزي در شرايط معين آسان تر الكترون از دست بدهد، خصلت فلزي بيش تري دارد و فعاليت شيميايي آن

ـ  (ها آسان تر  الكتروناز هسته ي اتم در هر گروه از باال به پايين ، همراه با افزايش شعاع اتمي ، جداشدن  ها با دورشدن الكترون ب انـرژي  ذبـا ج
  . تر خواهيم داشت در نتيجه فلزهايي با فعاليت شيميايي بيش. شود ميانجام ) تر كم

                Li < Na < K < Rb < Cs                                                    : يميايي فلزهاي قليايي مقايسه سرعت، شدت و ميزان فعاليت ش
در . شود انجام مي آسان تر ها رونتالكگرفتن ش شعاع اتمي ، كاه، همراه با  باالبه  پايينهسته ي اتم در هر گروه از به  ها الكترون با نزديك ترشدن

  . تر خواهيم داشت فلزهايي با فعاليت شيميايي بيشاننتيجه 
   F > Cl > Br > I                                                                                     :  ها لوژنها مقايسه سرعت، شدت و ميزان فعاليت شيميايي

  .ها در يك دوره از چپ به راست،به ترتيب كاهش و افزايش مي يابدهمراه با كاهش شعاع اتمي ، فعاليت شيميايي فلزها و نافلز

  : هر فلز رفتار ويژه ي خود را دارد 
چكـش خوارنـد و   . آنها نيز رساناي جريان الكتريكـي و گرمـا هسـتند   . دارند pو  sشبيه به فلزهاي دسته ) فيزيكي(رفتاري   dفلزهاي دسته  )آ

  .قابليت ورقه شدن دارند
  .شود مينرم است و با چاقو بريده شده و به سرعت در هوا تيره فلز سديم  )ب
اين فلز به آرامي در هواي مرطوب با هوا واكـنش  .شود مياستفاده ... آهن فلزي محكم است و از آن براي ساخت در و پنجره ، پل ، خط آهن و )پ

  .داده، زنگ مي زند
  .دنما زده و همچنان خوش رنگ و درخشان باقي ميطال در گذر زمان جالي فلزي خود را حفظ كرده ، زنگ ن )ت

  : شيميايي ) تغيير(ي يك واكنش ها نشانه
  خروج گاز  )ت    تشكيل رسوب )پ    آزادسازي گرما )ب   توليد نور )آ

 .شود ميدر اغلب موارد ، در يك واكنش شيميايي ، هر چهار مورد يادشده، مشاهده ن 

  . گاز آزاد شده بيشتر است جتري داشته باشد، واكنش شديدتر و تندتر بوده و شدت توليد نور يا آهنگ خروهر چه واكنش دهنده فعاليت شيميايي بيش 
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اول
صل 

ف
 

كانون فرهنگي آموزش

  :سؤاالت فصل  

.14 

 . ي زير، فلز يا نافلز بودن آنها را مشخص كنيدهاهمراه با رسم آرايش الكتروني اتم

24)آ Cr   

15)ب P  

   

كتاب  14تا  12ي  مرتبط با صفحه(
  )درسي

.15 
  .پاسخ دهيد8يشمارهبا توجه به جدول پرسش 

  كدام عنصر، فلز قوي تري است؟چرا؟) آ
  ؟چرا؟نداردي شيميايي ها كدام عنصر، تمايلي به انجام واكنش) ب

   

كتاب  11ي  مرتبط با صفحه(
  )درسي

.16 

 چه واكنشي رخ داده است؟) آ: در شكل زير 

  ي فلز از بين رفته است؟ها كدام ويژگي) ب
  

 

   

كتاب 14ي  مرتبط با صفحه(
  )درسي

.17 
 باشد؟هاي زير به كدام گروه از عناصر جدول تناوبي مربوط مي هريك از عبارت

  . پذيري شيميايي زيادي دارند  فلزهايي براق هستند و واكنش) آ
  .ندباش پذيرترين نافلزات مي اين گروه واكنش) ب

   

 14 و 12هاي  صفحهمرتبط با (
  )كتاب درسي

.18 
) روبيديم  Rb)37  اين ويژگي چه ارتباطي با جايگاه اين عنصر در جدول .شودميدر طبيعت به حالت آزاد يافت ن 

  فلزي آن دارد؟  خصلتو اي  دوره
   

كتاب 12ي  مرتبط با صفحه(
  )درسي

.19 
       .ز فلزهاي قليايي و قليايي خاكي در توليد سكه استفاده كرد؟شرح دهيدا نمي توانچرا

كتاب 12ي  مرتبط با صفحه(
  )درسي

.20 

 .زيرگونه صحيح خط بكشيد

Na). شود زير نفت نگهداري مي) آ Mg)  
S). پذيرترين نافلزات است از واكنش) ب Cl)  
K). چ تركيب شيميايي پايداري از آن شناسايي نشده استتاكنون هي) پ Ne Br)   
Si). از شبه فلزات است) ت Bi)  
Cl). پذيري آن بيشتر است واكنش) ث Br)  
Na). تر است فلز قوي) ج Mg)  
 )فلز قليايي–واسطه. (دن استها در حال پر ش آن dاوربيتال )چ

   

كتاب  9تا  7ي  ها مرتبط با صفحه( 
  )درسي

.21 

 .ي زير را مشخص كنيدهاموقعيت مجموعه، در جدول تناوبي 

  .يي كه كاتيون با دو بار مثبت ايجاد مي كنندفلزها) آ
        .يي كه آنيون با دوبار منفي ايجاد مي كنندنافلزها) ب
  فلزهاي واسطه ) پ
  پايدارترين عنصرها) ت

   

و  13و  12ي ها  مرتبط با صفحه(
  )كتاب درسي 14
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اول
صل 

ف
  

كانون فرهنگي آموزش

.22
  .ي زير را با ذكر دليل انجام دهيدها مقايسه

  واكنش پذيري فلزهاي قليايي و قليايي خاكي) آ
  S16و  Cl17  واكنش پذيري نافلزي) ب

 –شان شهيد بهشتي دبيرستان تيزهو
  شهرري

 14و  13و  12ي  مرتبط با صفحه (
  )كتاب درسي

  )بار تكرار 2(

.23

  .جدول زير را مانند نمونه كامل كنيد

  عنصر  نوع عنصر  نوع يون  آرايش الكتروني يون

s21  3  فلز  كاتيون Li  
      Al13  
      15 P  
    26 Fe  

  
  

) عج(آموزشگاه حضرت صاحب الزمان 
  نجف آباد –

 14و  13و  12ي  مرتبط با صفحه(
  )كتاب درسي

  )بار تكرار 3(

.24

 .هاي الكتروني داده شده به سؤاالت زير پاسخ دهيد با توجه به آرايش

  
1 2 2

1 2 2 6
4 5 4
4 3 2 2

A :[kr] d s , B :[Ar] s

C :[Ar] s , D :[Ne] s , E :[He] s p
    

  اند؟ چرا؟  كدام عنصرها از لحاظ خواص شيميايي به هم شبيه) آ
  كدام عنصرها به يك دوره از جدول تناوبي تعلق دارند؟ ) ب
  ؟ها است لوژنها كدام عنصر از گروه) پ

  تهران –دبيرستان روش نوين 

 14و  13و  12ي  مرتبط با صفحه(
  )كتاب درسي

  )بار تكرار 5(

.25

 .جدول تناوبي نشان مي دهد؟ شرح دهيدشكل زير كدام روند را در

  

   

كتاب  13و  12ي  مرتبط با صفحه(
  )درسي

.26

  را به درستي نمايش مي دهد؟چرا؟ ها لوژنها كدام نمودار زير واكنش پذيري

          
  2نمودار                                                1نمودار 

   

ي ا اي دورهه نتيجه گيري از تمرين(

 )كتاب درسي 47 ي صفحه
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ف
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.27

 .ي زير پاسخ كوتاه بدهيدها به پرسش

  واكنش پذيري كدام گروه از عناصر به تقريب برابر با صفر است؟) آ

  واكنش پذيري فلزي در يك دوره از راست به چپ چه تغييري مي كند؟) ب

  كند؟ واكنش پذيري نافلزي  در يك گروه از پايين به باال چه تغييري مي) پ

   

اي  هاي دوره نتيجه گيري از تمرين(

 )كتاب درسي 47 ي صفحه

  

.28
     . در جدول تناوبي ، جايگاه فعال ترين فلز، واكنش پذيرترين نا فلز و واكنش ناپذيرترين عنصر را مشخص كنيد

اي  هاي دوره نتيجه گيري از تمرين(

  )كتاب درسي 47 ي صفحه

.29 
و هم تناوب با  Ba56هم گروه با  Aرا با ذكر علت با هم مقايسه كنيد اگر عنصر    A , Bواكنش پذيري دو عنصر 

As33  باشد و  عنصرB با از دست دادن سه الكترون به آرايش پايدار سومين گاز نجيب برسد.   

   

اي  هاي دوره نتيجه گيري از تمرين(

  )كتاب درسي 47 ي صفحه

.30

  .پاسخ دهيد ها ي داده شده ، به پرسشها با توجه به واكنش

Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2 3  

Fe(l) SnO FeO(s) Sn(l)  2 

  .را موازنه كنيد ها هر يك از آن) آ

  .ترتيب واكنش پذيري عنصرهاي آلومينيم، آهن و قلع را مشخص كنيد) ب

در صورت انجام شدن ، واكنش را كامل (؟چرا؟ شود ميشرايط مناسب انجام پيش بيني كنيد آيا واكنش زير در ) پ

  .)و موازنه كنيد

Al SnO ............... ...............  2  

   

اي هاي دوره نتيجه گيري از تمرين(

 )كتاب درسي 48 ي صفحه

  

.31

  .كنيد ي زير، واكنش پذيري سه عنصر مس ، هيدروژن و روي را با ذكر علت مقايسهها با توجه به شكل

  

   

اي  هاي دوره نتيجه گيري از تمرين(

  )كتاب درسي 48 ي صفحه

.32
   .چهار نشانه انجام يك واكنش شيميايي را نام ببريد

  

   

كتاب  12ي  مرتبط با صفحه(

  )درسي
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    dدنيايي رنگي با عنصرهاي دستة ) ت
  

  
گردنبندي با  .اين صنعت از روزگاران كهن در ايران وجود داشته است .گري استترين صنايع دستي كشورمان شيشه  يكي از اصيل ترين و ارزنده

ي آبي رنگ شيشه اي متعلق به ناحيه شمال غربي ايران، قطعات شيشه اي مايل به سبز كه در لرستان و شوش به دست آمده ، مؤيـد ايـن   ها دانه
 .مطلب است

آبـي و   –هاي واسطه، رنگ يشم را سبز، فيـروزه را سـبز    مقدار كمي از يون. اي واسطه استهاي فلزه ها و تركيب هاي زيبا، تاثيري از كاتيون رنگ
  .  بنفش در مي آورد –ياقوت را به رنگ ارغواني 

ها مانند پل ورسك و از آلياژهـاي موليبـدن بـراي سـاخت      از فلزهاي سبكي چون آلومينيم و تيتانيم در ايستگاه فضايي، از آهن براي ساخت پل
  .شود ميفوتبال و كمربند ايمني استفاده  دروازه

  : چند ويژگي فلزهاي واسطه  
  .مانند ساير فلزها هستند با اين تفاوت كه اغلب رسانايي الكتريكي ، سختي و دماي ذوب باالتري دارند) آ
  .وارد مي شوند ها آن dي  به زيراليه ها معروفند زيرا آخرين الكترون dاين فلزها به دسته ي ) ب
براي مثال آهـن بـه صـورت دو نـوع      .وجود دارد... ها، اكسيدها و  ي يوني همچون كربناتها بسياري از اين فلزها در طبيعت به شكل تركيب )پ

Feو  FeO اكسيد يعني O2 Fe يها به ترتيب داراي كاتيون.(وجود دارد 3 2  وFe 3 (  
 .اغلب فلزهاي واسطه با از دست دادن الكترون به آرايش پايدار گاز نجيب نمي رسند) ت

 ، نيكـل )Fe26( فلزهـاي پركـاربردي چـون آهـن    .هسـتند  30تا  21نخستين سري از عنصرهاي واسطه در دوره چهارم و داراي عدد اتمي ) ث
( Ni)28و مس  ( Cu)29  در اين تناوب مي باشند .  

  
در شـرايط مناسـب بـه     17و  16و  15در شرايط مناسب به ترتيب با از دست دادن  يك و دو الكترون و اتم عنصرهاي گـروه   2و  1اتم عنصرهاي گروه 

  .رسند آرايش گازهاي نجيب مي ترتيب با به دست آوردن سه ، دو و يك الكترون به
هـايي از   هـاي يـوني داراي كـاتيون    تركيـب . ترين داليل يافتن عنصرها به صورت تركيب در طبيعت است يابي به آرايش الكتروني پايدار از مهم دست

ـ توانند نور در ناحيـه مر  ها نمي وناين ي. ها داراي آرايش گاز نجيب است رنگ هستند زيرا يون فلزي در اين تركيب ، موادي بي2و  1فلزهاي گروه  ي را ئ
هـا سـبب شـده،     پـذيري زيـاد آن   رسند امـا واكـنش   رايش گاز نجيب نميآاگرچه فلزهاي واسطه هنگام تشكيل يون به . جذب و سپس نشر نمايند

ها  رسند، اين يون به آرايش گاز نجيب نميهاي فلزهاي واسطه  از آنجا كه اغلب كاتيون. هاي گوناگوني از اين فلزها در طبيعت وجود داشته باشد تركيب
  . آورند هاي بسيار زيبايي به وجود مي كنند و رنگ ي جذب و نشر ميئيا تركيبات داراي فلزهاي واسطه، نور را در ناحيه مر

  
ن فلز به اندازه اي چكش خوار اي. هاي مشترك فلزها، خواص منحصر به فردي نيز دارد فلزي ارزشمند و گران بها است كه افزون بر ويژگي) زر(طال 

  .و نرم است كه چند گرم از آن را مي توان با چكش كاري به صفحه اي با مساحت چند متر مربع تبديل كرد
  . به راحتي امكان پذير است) نخ طال( ي بسيار نازك ها و رشته سيم ها ساخت برگه

  : ويژگي خاص ديگر طال 
  سانايي در شرايط دمايي گوناگونرسانايي الكتريكي باال و حفظ اين ر)  آ
  واكنش ندادن آن با گازهاي موجود در هواكره و مواد موجود در بدن انسان)  ب
  بازتاب زياد پرتوهاي خورشيدي ) پ

  . ي يادشده سبب شده كاربردهاي اين فلز گسترش يافته و تقاضاي جهاني آن روز به روز افزايش يابدها ويژگي
  . ، اما مقدار آن در معادن طال بسيار كم استشود ميل فلزي و عنصري خود يافت هر چند طال در طبيعت به شك

  .شود ميپسماند زيادي از حجم انبوهي خاك معدن براي تشكيل مقدار اندكي طال ، ايجاد 
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اول
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ف
 

كانون فرهنگي آموزش

  

  :سؤاالت فصل  

.33

  .ي زير پاسخ دهيدها ، به پرسش) Cr24 (در مورد اتم كروم 

  .از نجيب رسم كنيدآرايش الكتروني آن را به كمك گ) آ

. ؟ آرايش الكتروني آن را رسم كنيدشود ميدر آخرين زيراليه ي كدام كاتيون زير، پنج الكترون مشاهده ) ب

2 3Cr ,Cr ,Cr    

2. كدام كاتيون نمك سبز رنگ دارد؟ آرايش الكتروني آن را رسم كنيد) پ 3Cr ,Cr ,Cr    

   
كتاب  16ي  حهمرتبط با متن صف(

  )درسي

.34

  . پس از تعيين عدد اتمي گونه مورد نظر در هر مورد، آرايش الكتروني آن را رسم كنيد

  . رسد فلزي واسطه كه با از دست دادن سه الكترون به آرايش پايدار گاز نجيب تناوب سوم مي) آ

  .ب مي رسدنافلزي در تناوب دوم كه با گرفتن دو الكترون به آرايش پايدار گاز نجي) ب

   
كتاب  16ي  مرتبط با متن صفحه(

  )درسي

.35
  چيست؟ ) هشتايي(قاعده اكتت ) آ
   .را بنويسيد Mg12و  9Fآرايش الكتروني يون پايدار دو اتم ) ب

   
كتاب  16ي  مرتبط با متن صفحه(

  )درسي

.36

2صورت  آرايش الكتروني عنصري به 2 6 2 51 2 2 3 3s s p s p به كمك جدول تناوبي پاسخ دهيد. است:  
 عدد اتمي آن چند است؟) آ

  شود يا با دادن الكترون؟ با گرفتن الكترون پايدار مي) ب
  .را بنويسيد آرايش الكتروني آخرين زيراليه ي يون پايدار آن) پ
  اين عنصر فلز، نافلز و يا شبه فلز است؟) ت

   
كتاب  16ي  رتبط با متن صفحهم(

  )درسي

.37

              .ها جواب دهيد با توجه به آرايش الكتروني عناصر داده شده به پرسش
14s]Ar[:A     

23   كند؟ كدام عنصر يون منفي پايدار توليد مي) آ 53 sd]Kr[:B 

6233                                              كدام عنصر جزء عناصر واسطه است؟) ب ps]Ne[:C  
10       ؟شود داري مي كدام عنصر با اكسيژن به شدت واكنش داده و زير نفت نگه) پ 2 53 4 4D :[Ar] d s p  

   
كتاب  16ي  مرتبط با متن صفحه(

  )درسي

.38
     . ي منحصر به فرد طال را نام ببريدها مورداز ويژگي دو

 يفحهتبط با پيوند با صنعت صمر(
  )كتاب درسي 17

.39
     ال، بسيار زياد است؟طچرا پسماند ايجاد شده در استخراج فلز 

 يفحهمرتبط با پيوند با صنعت ص(
  )كتاب درسي 17

.40 

  كدام واكنش شيميايي زير انجام ناپذير است؟چرا؟ 
Au(s) HCl(aq) AuCl (aq) H (g)  3 22 6 2   آ( 3
Al(s) HCl(aq) AlCl (aq) H (g)  3 22 6 2   ب(3

  

   
پيوند با صنعت  نتيجه گيري از (

   ) كتاب درسي 17 يفحهص
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  شوند؟    عنصرها به چه شكلي در طبيعت يافت مي) ث
  

  
براي شناسايي كاتيون يك فلز در يك نمونه ، انجام دادن واكنشي است كه در آن كاتيون فلزي به صورت يك نمـك ؛ تـه    ها يكي از بهترين روش

Fe) ي آهنها دو واكنش زير در راستاي شناسايي كاتيون. ازي گرددنشين و جداس ,Fe )
 2  . باشد مي  3

FeCl (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaCl(aq)  2 22 2  
  اي رنگ رسوب قهوه                                                                                

  
FeCl (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaCl(aq)  3 33 3  

  اي رنگ قهوه –رسوب سرخ                                                                         
ي راهنما مي توان به نوع كـاتيون موجـود در   ها به كمك كتاب. ، اغلب مواد نامحلول رنگين به نمك فلزهاي واسطه مربوط استدر روش يادشده 

  .رسوب حاصل پي برد
Fe)هرگاه زنگ آهن   O )2   :شود را از يك وسيله زنگ زده مانند ميخ ، بتراشيم و با محلول هيدروكلريك اسيد مخلوط كنيم، واكنش زير انجام  مي 3

Fe O (s) HCl(aq) FeCl (aq) H O(l)  2 3 3 26 2 3  
با اين كار واكنش زير . براي جداسازي كاتيون آهن بايد چند قطره محلول سديم هيدروكسيد به مخلوط فوق بيافزاييم. نمك حاصل ، محلول است
  .در زنگ آهن است  (III)اين پديده نشان دهنده ي حضور كاتيون آهن . شود مياكسيد توليد    (III)قهوه اي آهن  –انجام شده و رسوب سرخ 

FeCl (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaCl(aq)  3 33 3  
واكنش جابه جايي يگانه انجام شده . قرار گيرد) كمتربا واكنش پذيري (هرگاه يك فلز با واكنش پذيري بيش تر در مجاورت محلول نمك فلز ديگر 

 :ي زير توجه كنيدها براي نمونه به مثال. و فلز فعال تر جانشين فلز تنبل تر در نمك ياد شده ، خواهد شد

Fe(s) CuSO (aq) FeSO (aq) Cu(s)

Na(s) FeCl (aq) NaCl(aq) Fe(s)

  

  
4 4

22 2  

  
  . شود تر مصرف مي فلز فعال                                 .          شود تر آزاد مي فلز با واكنش پذيري كم                               

  
 . شوند در طبيعت به شكل تركيب يافت مي بسياري از عنصرها

 . به شكل آزاد در طبيعت وجود دارند. . . برخي نافلزها مانند اكسيژن، گوگرد، نيتروژن و 

 . صورت آزاد در طبيعت گزارش شده استنيز به ) سيم(هايي از فلزهاي مس، پالتين و نقره  وجود نمونه

 . شوند الي خاك يافت مي هاي زردرنگ البه فقط طال به شكل كلوخه يا رگه

 : ي فلز آهن چند نكته درباره 

  . بيشترين مصرف ساالنه را در بين صنايع گوناگون دارد) آ
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FeO,Fe). شود اغلب در طبيعت به شكل اكسيد يافت مي) ب O , ...)2 3  

Feبراي خارج كردن فلز آهن از ) پ O2 Feتوان از واكنش  مي 3 O2 تر بـوده و صـرفه    كربن در دسترس. با فلز سديم يا عنصر كربن بهره برد 3

  . كنند ده ميدر صنايع فوالد مباركه و ساير نقاط جهان، از واكنش زير براي استخراج آهن استفا. اقتصادي دارد

Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)
  2 3 22 3 4 3 

 . »ها كمتر است ها از واكنش دهنده شود، واكنش پذيري فراورده به طور كلي در هر واكنش شيميايي كه به طور طبيعي انجام مي«

بيشتر باشـد، در شـرايط    هاي عنصري پذيري اتم هرچه واكنش. پذيري هر عنصر به معناي تمايل اتم آن به انجام واكنش شيميايي است واكنش

هايش پايـدارتر   تر باشد، ميل بيشتري به ايجاد تركيب دارد و تركيب هرچه فلز فعال. يكسان تمايل آن براي تبديل شدن به تركيب بيشتر است

 . پذيري فلزي بيشتر باشد، استخراج آن فلز دشوارتر است به ديگر سخن هرچه واكنش. از خودش است

اين كار در آغاز بايد معادله واكنش را نوشته و  براي. حاسبة مقدار فراورده از مقدار مشخصي واكنش دهنده آشنا شديددر شيمي دهم با روش م

، )با استفاده از جـرم مـولي  (مناسب ابتدا مقدار جرم واكنش دهنده را به شمار مول آن ) ضرايب تبديل(در ادامه به كمك كسرهاي . موازنه كرد

بـه  (، در پايان شمار مول فراورده را به جرم فـراورده  )با استفاده از واكنش موازنه شده(نده را به شمار مول فراورده سپس شمار مول واكنش ده

 . كنيم تبديل مي) كمك جرم مولي

  :سؤاالت فصل   

.41 

 هر نكته مربوط به كدام فلز است؟
  .شود ميي زرد رنگ، البه الي خاك يافت ها در طبيعت به صورت كلوخه) آ
  . يي از اين فلز به صورت آزاد در طبيعت گزارش شده استها نمونه) ب
  

   

كتاب  18 ي صفحهمرتبط با متن (
  )درسي

كتاب  17 ي صفحهمرتبط با متن  (
  )درسي

.42
 .واكنش زير را كامل و سپس موازنه كنيد

Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)
  2 3 2  

   

كتاب  21ي  مرتبط با متن صفحه(
  )درسي

.43
    ؟شودمير صنعت ، در واكنش باال از فلز سديم به جاي كربن استفاده نچرا د

كتاب  21 ي صفحهمرتبط با متن (
  )درسي

.44

 .شودميواكنش زير به كمك جرقه و به صورت انفجاري انجام

H (g) O (g) H O(l) 2 2 22 2  
  . ت مقايسه كنيدواكنش پذيري آب را با واكنش پذيري دو گاز هيدروژن واكسيژن با ذكر عل

  

   

 21 ي صفحهمتن  نتيجه گيري از(
  )كتاب درسي

.45
 استخراج كدام فلز سخت تر از بقيه است؟چرا؟

  نقره ) طال                ت) سديم             پ) آهن           ب) آ

   

كتاب  21 ي صفحهمرتبط با متن (
  )درسي
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.46

ثانيه، دومي  30اولي در  .كردندشركتميلي ليتر آب100سيم در واكنش بامول از فلزهاي سديم ، پتاسيم و كل01/0
  . شوند ميثانيه به طور كامل مصرف  24ثانيه و سومي در  12در 
  كدام فلز واكنش پذيرتر است؟چرا؟) آ
  شده بيش تر است؟چرا؟ آزاد در كدام واكنش، حجم گاز ) ب
  

  شهرري –دبيرستان پويا 

 21 هاي حهصفمتن  نتيجه گيري از(
  )كتاب درسي 22و

  )بار تكرار 4(

.47

با . تن كربن خالص به طور كامل مصرف شده است800اكسيد ، (III)در استخراج فلز آهن از سنگ معدن آهن

112؟محاسبه مشخص كنيد چند كيلوگرم فلز آهن، به دست آمده است 56(C ,Fe g.mol )   
  

   

 22و  21 هاي صفحهمرتبط با متن (
  )كتاب درسي

.48

 :ي توليد فلز مس در آزمايشگاه، انجام واكنش زير استها يكي از روش

CuO(s) H (g) Cu(s) H O(g)  2 2  
  .واكنش پذيري گاز هيدروژن و فلز مس را با ذكر علت مقايسه كنيد) آ
  ست؟گرم فلز مس توليد شده باشد، چند كيلوگرم مس اكسيد مصرف شده ا 320چنان چه در اين واكنش ) ب

(Cu ,O g.mol )  164 16  

   

 22و 21 هاي صفحهمرتبط با متن (
  )كتاب درسي

.49

 .ي زير، واكنش پذيري فلزها را با ذكر علت مقايسه كنيدها با توجه به واكنش
a)Zn(s) FeCl (aq) ZnCl (aq) Fe(s)

b)K(s) ZnSO (aq) K SO (aq) Zn(s)

  

  
2 2
4 2 4

  

   

 با هم بينديشيم نتيجه گيري از(
  )كتاب درسي 20و  21 هاي صفحه

.50 
پاسخ خود را با نوشتن معادله نمادي .در يك محلول بيان كنيد (II)براي تشخيص حضور كاتيون آهندو روش 
   .ي انجام شده كامل نماييدها واكنش

  

   

 19 هاي صفحهمتن  نتيحه گيري از(
  )كتاب درسي 20و 

.51 

هاي مطرح شده  ن، به پرسشبا توجه به آ.پذيري سه گروه از فلزها با هم مقايسه شده است در جدول زير واكنش
  . پاسخ دهيد

  رفتار
 پذيريواكنش

  ناچيز كم زياد

  مس، نقره، طال قلع و كروم كلسيم و پتاسيم نام فلز
  در شرايط يكسان كدام فلزها براي تبديل شدن به كاتيون تمايل بيشتري دارند؟ ) الف
  د؟ ده در شرايط يكسان كدام فلز در هواي مرطوب، كندتر واكنش مي) ب
1 (Cr             2 (Na         3 (Ag  
  داري كدام فلزها دشوارتر است؟ چرا؟  تأمين شرايط نگه) پ
  

   

 21و  20 هاي صفحهمرتبط با متن (
  )كتاب درسي
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  ها دنياي واقعي واكنش) ج

  
  : يك يا چند مورد از موارد زير استعلت احتماال.، مقدار فراورده از آن چه انتظار مي رود كمتر است ها در بسياري از واكنش

  . ناخالص بوده اند) ها(واكنش دهنده ) آ
  .، به هر علتي وارد واكنش نشده باشد)ها(امكان دارد قسمتي از واكنش دهنده )  ب
  .را جداسازي و جمع آوري كند) ها(شايد آزمايش كننده نتوانسته است همه ي فراورده ) پ
. در هنگام پختن پلو، مقداري از آن به ته ديگ تبديل شده اسـت  مثالً. افزون بر واكنش اصلي انجام شده است در برخي موارد واكنش ديگري) ت

  )انجام واكنش ناخواسته(
ي كمـي را  هـا  ها بايد روشي براي بيان ميزان خلوص مواد واكنش دهنده، ميزان كارايي و بازده هر واكنش پيدا كنند تا بتوانند محاسـبه  دان شيمي
  .و درست انجام دهند دقيق

  گرم از يك ماده ناخالص  100در ) گرم برحسب(مقدار ماده ي خالص موجود : درصد خلوص يك ماده 
  )جرم ماده خالص) + (شود ميجرم ناخالصي كه اغلب وارد واكنش ن= ( جرم ماده ناخالص 

. وجـود دارد ) ناخالصـي (گرم مواد ديگـر   20گرم آهن و  80الص، گرم از اين ماده ناخ 100باشد در %  80 هر گاه درصد خلوص يك قطعه آهني مثالً
  :ي مورد نياز در حل مساله عبارتند از ها ضريب تبديل

g Fe g
,

g Feg

خالص     ناخــالص  80 100
80100 خالص        ناخــالص

  
درصـدي   بـازده . براي محاسبه ي مقدار واقعي فراورده توليد شده در يك واكنش از مفهومي به نام بازده درصدي استفاده مي كنند ها شيمي دان

  . كميتي است كه كارايي يك واكنش را نشان مي دهد
و هـم  )  مقدار نظري كه به كمك محاسبات به دست مي آيد(براي محاسبه بازده درصدي واكنش بايد هم مقدار فراورده مورد انتظار در هر واكنش 

  ) مقدار عملي. (مقدار فراورده اي كه در عمل به دست مي آيد را داشته باشيم


ــي واكنــش  ــدار عمل ــش  مق ــدي واكن ــازده درص ــش 100 ب ــري واكن ــدار نظ    مق

 .است%  100كم تر از  ها بازده درصدي بسياري از واكنش

هـوازي تخميـر گلـوكز، از جملـه      واكنش بي. زميني و ذرت است هاي تهية سوخت سبز، استفاده از بقاياي گياهاني مانند نيشكر، سيب يكي از راه
 . دهد هايي است كه در اين فرايند رخ مي واكنش

C H O (aq) C H OH(aq) CO (g) 6 12 6 2 5 22 2  
از فلز آهـن مـذاب   . شود ميگرماي آزاد شده در اين واكنش به حدي است كه آهن حاصل به صورت مذاب مشاهده . واكنش زير  ترميت  نام دارد

 .شود ميتوليد شده در واكنش ترميت براي جوش دادن خطوط راه آهن استفاده 

Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2 32 2 

  .مي توان ، فلز آهن را بدست آوردبه كمك واكنش زير نيز 
Fe O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)  2 3 23 2 3  
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كارنـد كـه    در اين روش در معدن يا خاك داراي فلز، گياهاني را مي. الي خاك، استفاده از گياهان است هاي بيرون كشيدن فلز از البه يكي از روش

 . كنند وزانند و از خاكستر حاصل، فلز را جداسازي ميس كنند، مي سپس گياه را برداشت مي. توانند آن فلز را جذب كنند مي

يعنـي  . ي اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي را در نظر گرفتها و مالحظه ها بر اساس توسعه ي پايدار در بهره برداري از معادن بايد همه هزينه

  . د  كند و ردپاي زيست محيطي ما را كاهش دهدبايد رفتارهاي ما ، آسيب كم تري به جامعه اي كه در مسير حفظ محيط زيست است، وار

ه اگر اقتصاد شكوفا باشد و در عين حال به محيط زيست آسيب كمتري بزند و مردم به اخالق نيكو آراسته و به خوش نامي معروف باشند ، آن گـا 

  . شود ميفلز تبديل  در استخراج فلز تنها درصد كمي از سنگ معدن به. جامعه در مسير توسعه پايدار گام بر مي دارد

  .ساعت روشن نگه داشت 25واتي را حدود  60كه مي توان يك المپ  شود مياز بازگرداني هفت قوطي فوالدي آنقدر انرژي ذخيره 

  چند مزيت براي بازيافت فلزها  

  كاهش ردپاي گاز كربن دي اكسيد) 1

  كاهش سرعت گرمايش جهاني) 2

   ي زيستيها كاهش ميزان نابودي گونه) 3

  كمك به توسعه پايدار كشور) 4

  

  :سؤاالت فصل  

.52

Al(NO)معادله شيميايي واكنش آلومينيم نيترات  ) )3 H)و هيدروژن سولفيد  3 S)2 به صورت زير است :  
3 3 2 2 3 3

1 1
3 3 2 3

2 3 6
213 150

Al(NO ) (aq) H S(g) Al S (s) HNO (aq)

Al(NO ) g.mol Al S g.mol 

  

 
  

آلومينيم سولفيد  g12ر اضافي هيدروژن سولفيد، مول آلومينيم نيترات با مقدا 2/0در يك آزمايش از واكنش 
(Al S )2   . توليد شده است، بازده درصدي واكنش را حساب كنيد 3

  

  94نهايي خرداد 

 24و  23هاي  مرتبط با متن صفحه(
  ) كتاب درسي

  )بار تكرار 3(

.53

  : دهد مياكسيد طبق واكنش زير با محلول هيدروكلريك اسيد واكنش  (III)آهن 
Fe O (s) HCl(aq) FeCl (aq) H O(l)  2 3 3 26 2 3  

Fe)اكسيد  (III)آهن  g 85/79براي واكنش كامل  O )2 به چند مول هيدروكلريك اسيد % 60با درصد خلوص  3
(HCl)  نياز است؟Fe O / g.mol 1

2 3 159 7  
  

   95نهايي خرداد 

 24و  23هاي  مرتبط با متن صفحه
  )كتاب درسي

  )ر تكراربا 4(

.54

كيلوگرم آمونياك را در شرايط  5/0باشد، حجم گاز هيدروژن الزم براي توليد % 25اگر بازده درصدي واكنش زير 
  . استاندارد، بر حسب ليتر محاسبه كنيد

N (g) H (g) NH (g) NH / g.mol   1
2 2 3 23 2 17 03  

  

   95نهايي خرداد 

 24و  23هاي  مرتبط با متن صفحه(
  )درسيكتاب 

  )بار تكرار 2(
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.55

گرم  رسوب  15/2آنرا آسياب كرده و با استفاده از يون كلريد ،. گرم جرم دارد4ي نقره ، ها سنگ معدني داراي يون

  درصد خلوص نقره در اين نمونه سنگ چقدر است؟ . نقره كلريد از آن جداسازي كرديم

Ag:  جرم مولي ( ,Cl / g.mol  1108 35 5(  

  

   

 اي هاي دوره تمريننتيجه گيري از (

  )كتاب درسي 47 ي صفحه

.56

KClO)گرم پتاسيم كلرات  300، از تجزية گرمايي STPليتر گاز اكسيژن در شرايط  35اگر  ناخالص توليد  3(

KClO)شود، درصد خلوص پتاسيم كلرات    . را محاسبه كنيد 3(

KClO (s) KCl(s) O (g) ( mol KClO / g)  3 2 32 2 3 1 122 55  

  

  96نهايي خرداد 

اي  هاي دوره گيري از تمرين نتيجه(

  )كتاب درسي 47ي  صفحه

  )بار تكرار 2(

.57

ZnCl)است، محاسبه كنيد چند گرم روي كلريد % 88با توجه به اين كه بازده درصدي واكنش شيميايي زير  )2 

/از واكنش  g35 Cl)با مقدار اضافي از گاز كلر  (Zn)د فلز خالص روي گَر 5   آيد؟  به وجود مي 2(

Zn(s) Cl (g) ZnCl (s) ( mol Zn / g, mol ZnCl / g)   2 2 21 65 39 1 136 29  

  

   95نهايي دي 

اي  هاي دوره گيري از تمرين نتيجه(

  )كتاب درسي 47ي  صفحه

  )بار تكرار 3(

.58

مول بر  1/2ميلي ليتر محلول سولفوريك اسيد با غلظت مولي 10لز نقره را در گرمي  داراي ف 5يك كلوخه معدني 

  .درصد خلوص نقره را در اين كلوخه بدست آوريد. مصرف شد ليتر وارد كرديم و با انجام واكنش زير، اسيد كامالً

Ag: جرم مولي( g.mol 1108(  

Ag(s) H SO (aq) Ag SO (aq) SO (g) H O(l)   2 4 2 4 2 22 2 2  

   

اي  هاي دوره ري از تمرينگي نتيجه(

  )كتاب درسي 47ي  صفحه

.59

/اگر از تجزية گرمايي  g171 Al)آلومينيم سولفات  01 (SO ) )2 4 در  SO3ليتر گاز  20/25طبق واكنش زير  3

  . دتوليد شده باشد، بازده درصدي واكنش را محاسبه كني STPشرايط 

Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g) Al (SO ) / g.mol
    1

2 4 3 2 3 3 2 4 33 342 02  

   95نهايي شهريور 

اي  هاي دوره گيري از تمرين نتيجه(

  ) كتاب درسي 47ي  صفحه

  )بار تكرار 4(

.60 

  . هاي تهيه گاز متان واكنش بين زغال سنگ و بخار آب داغ است يكي از روش

C(s) H O(g) CH (g) CO (g)  2 4 22 2  

كيلوگرم زغال سنگ با مقدار  2باشد، چند كيلوگرم متان از واكنش  %85ي درصدي واكنش باال  در صورتي كه بازده

  آيد؟  كافي بخار آب به وجود مي

mol CH g, mol C g 41 16 1 12  

   )خارج از كشور( 94نهايي شهريور 

اي  هاي دوره گيري از تمرين نتيجه (

  )كتاب درسي 47ي  صفحه

  )بار تكرار 2(
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  : كه مي توان آن را از واكنش زير تهيه كرد  ي برق استها مس عنصر اصلي سازندة سيم

CuO(s) H (g) Cu(s) H O(g)  2 2  

  .با ذكر دليل واكنش پذيري مس و گاز هيدروژن را مقايسه كنيد) آ

  .درصد خلوص مس را بدست آوريد. گرم است 0002/0گرم فلز مس حاصل  500مقدار ناخالصي در ) ب

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

 )كتاب درسي 47 ي فحهص

  

.62

فلزي  سخت، براق و به رنگ خاكستري فلزي با جالپذيري باال و نقطه جوش باال و مقاومت قابل توجه در كروم 

هاي  براي روكش سالح امپراتوري چين  هزار سال پيش در 2اكسيد كروم از بيش از  .تو تيرگي اس زدگي زنگ  برابر

/ اگر در كارخانه اي از مصرف .شد فلزي استفاده مي 59 79 10   گرم كروم(III)     ،نيترات/ 46 25 10 گرم فلز

N: جرم مولي( .كروم به دست آيد، بازده درصدي واكنش را حساب كنيد ,O ,Cr g.mol   114 16 52( 

  

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

  )كتاب درسي 48 ي صفحه

  

.63

Cu:  با توجه به واكنش  S O Cu SO  2 2   .ي زير پاسخ دهيدها ، به پرسش 2

  .آن را موازنه كنيد) آ

  ؟شود مياين واكنش در كدام مجمتع صنعتي ايران، انجام ) ب

  ثير ويران گري دارد؟ أچرا اين واكنش روي محيط زيست، ت) پ

  

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

 )كتاب درسي 48 ي صفحه

  

.64

به تقريب % 82سولفيد ناخالص با خلوص   (I)تن  مس  640با استفاده از  معدن مس سرچشمة كرمان مجتمعاگر در 

  تن فلز مس خام تهيه شود، بازده درصدي واكنش چقدر خواهد بود؟  300

(Cu S O Cu SO )  2 2 22  

Cu: جرم مولي ( ,S g.mol  164 32   (  

  

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

 )كتاب درسي 48 ي صفحه

  

.65

گرم فلز آلومينيم را با مقدار  4/5اگر . ي پي در پي زير استفاده كردها در استخراج فلز مس مي توان از واكنش

اكسيد    (II)اضافي هيدروكلريك اسيد واكنش دهيم و گاز هيدروژن حاصل از آن را از روي مقدار زيادي مس 

Al: جرم مولي(ه دست مي آيد؟ عبور دهيم، چند گرم فلز مس ب ,Cu g.mol  127 64( 

Al HCl AlCl H

H CuO H O Cu

  

  
3 2

2 2

2 6 2 3  

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

  ) كتاب درسي 47و  48 ي ها صفحه
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در صورتي كه در شرايط . دهيم گرم از پتاسيم كلرات و كلسيم كربنات را حرارت مي 5/3اي به جرم  نمونه

ميلي ليتر گاز اكسيژن توليد شود، چند درصد از جرم نمونة اوليه را كلسيم كربنات تشكيل  672رد، استاندا

KClO: جرم مولي(دهد؟  مي / ,CaCO g.mol  1
3 3122 5 100( 

KClO KCl O

CaCO CaO CO

 

 
3 2

3 2

2 2 3  

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

   )كتاب درسي 48 ي صفحه

  

.67

اگر بازده درصدي . ليتر گاز توليد شده است 18لفوريك اسيد در شرايط استاندارد در واكنش فلز منيزيم با سو

  مصرف شده است؟ % 72باشد، به تقريب چند گرم منيزيم ناخالص با خلوص % 80واكنش 

Mg: جرم مولي( g.mol 124(  

Mg H SO MgSO H  2 4 4 2  

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

  )كتاب درسي 47و  48 ي ها صفحه

.68

Hgگرم يون  004/0اگر هر كيلوگرم از يك نمونه آب فاضالب داراي  2
باشد ، از واكنش سديم كلريد اضافي با   2

Hgيك تن از اين نمونه آب فاضالب، چند گرم رسوب  Cl2 تي كه بازده درصدي واكنش در صور( ؟بدست مي آيد 2

   ).باشد% 90برابر 

Hg: جرم مولي( ,Cl / g.mol  1200 35 5(  

Hg NaCl Hg Cl Na   2
2 2 22 2  

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

  )كتاب درسي 47و  48 هاي صفحه

  

.69

Liگرم  30از واكنش  O2 ، در صورتي كه بازده درصدي واكنش ) عادلة زيرم(با كربن دي اكسيد % 80با خلوص  2

  گرم بر ليتر بدست مي آيد؟  6/1باشد، چند ليتر گاز اكسيژن با چگالي % 92

Li:  جرم مولي (  ,O g.mol  17 16 (  Li O CO Li CO O  2 2 2 2 3 22 2  

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

  )كتاب درسي  47و  48 هاي صفحه

.70

اگر در شرايط . ي زير انجام شودها را در مقدار كافي آب مي ريزيم تا واكنش CaC2و  CaOگرم از مخلوط  10

ليتر گاز اتين توليد شود، درصد خلوص كلسيم اكسيد در مخلوط آغازي چقدر است؟  625/1غير استاندارد 

  .) گرم بر ليتر در نظر گرفته شود 6/1قريب چگالي گاز اتين به ت(

Ca: جرم مولي( ,C ,O ,H g.mol    140 12 16 1(  

CaO H O Ca(OH) 2 2  

CaC H O Ca(OH) C H  2 2 2 2 22  

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

    )كتاب درسي  47و  48 هاي صفحه
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درصد  5/62به ميزان %  80گرم آمونيوم دي كرومات با خلوص 8/100ات ، اگر در واكنش تجزيه آمونيوم دي كروم

نيز جامدند و در واكنش شركت نمي  ها ناخالصي(تجزيه شود، چند گرم ماده ي جامد در واكنش باقي مي ماند؟ 

4 .)كنند 2 2 7 2 2 3 24(s)(NH ) Cr O N (g) Cr O (s) H O(g)    

Cr: جرم مولي( ,O ,N , H g.mol    152 16 14 1( 

  

   

اي  دوره هاي  از تمريننتيجه گيري (

  ) كتاب درسي  47و  48 هاي صفحه

  

.72

ليتر گاز كلر در دماي  5/2گرم منگنز دي اكسيد با مقدار كافي محلول هيدروكلريك اسيد، باعث توليد  5واكنش 

  گرم بر ليتر باشد، بازده درصدي اين واكنش چقدر بوده است؟  42/1اگر چگالي اين گاز . اتاق شده است

MnO HCl MnCl Cl H O   2 2 2 24 2  

155: جرم مولي( 35 5 16Mn ,Cl / ,O gr.mol  (  

  

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

  )كتاب درسي  47و  48 هاي صفحه

  

.73

. گرم سديم هيدروژن كربنات ناخالص را به كمك حرارت و بر اساس واكنش زير به طور كامل تجزيه مي كنيم  4/8

  درصد خلوص سديم هيدروژن كربنات چقدر است؟ . گرم است 92/5ف جرم جامد باقي مانده در ظر

Na: جرم مولي( ,C ,O ,H g.mol    123 12 16 1(  

3 2 3 2 22NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)    

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

  )كتاب درسي  47و  48 هاي صفحه

  

.74

دار كافي حرارت داده مي شوند تا بر اساس ي آلومينيم سولفات و پتاسيم پرمنگنات به مقها مخلوطي از تركيب

مول تركيب آلومينيم دار در  25/1اگر پس از تجزيه كامل مخلوط جامد آغازين ، . ي زير تجزيه شوندها واكنش

آلومينيم سولفات در  خلوصليتر گاز در شرايط استاندارد توليد شده باشد، درصد  2/95ظرف داشته باشيم و 

  قدر است؟ مخلوط آغازين به تقريب چ

K: جرم مولي( ,S ,O ,Mn g.mol    139 32 16 55 (  

KMnO (s) K MnO (s) MnO (s) O (g)  4 2 4 2 22  

Al (SO ) (s) Al O (s) SO (s) 2 4 3 2 3 33  

  

   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

    )كتاب درسي  47و  48 هاي صفحه

  

.75

اما معادن فلزي يكي پس از ديگري خالي  شود ميبا آن كه در بسياري از كشورهاي جهان ، بازيافت فلزها انجام 
  .علت را شرح دهيد. فلز استخراج كرد ها شده يا حداقل ديگر نمي توان مانند گذشته از آن

  

   
نتيجه گيري از با هم بينديشيم (

  )كتاب درسي  27ي  صفحه

.76
  د كه در مسير توسعه ي پايدار است؟سه ويژگي كشوري را بيان كني

  

   
يري از با هم بينديشيم نتيجه گ(

  )كتاب درسي  27ي  صفحه



 27  قدر هداياي زميني را بدانيم: اولفصل  

اول
صل 

ف
 

كانون فرهنگي آموزش

  

  اي شگفت انگيز  نفت هديه) چ

  
ي فسيلي است كه به شكل مايع غليظ سياه رنگ يا قهوه اي متمايـل بـه سـبز از دل    ها يكي از سوخت) ميالدي18كشف شده در سده (نفت خام 

  .شود ميزمين بيرون كشيده 
  : دو نقش اساسي نفت خام در دنياي كنوني

  .منبع تامين انرژي است) 1
  .شود ميماده اوليه براي تهيه بسياري از مواد و كاالهايي است كه در صنايع گوناگون از آنها استفاده ) 2

  .شود ميبه عنوان سوخت در وسايل نقليه استفاده  شود ميحدود نيمي از نفتي كه استخراج 
  . انرژي الكتريكي مورد نياز ما به كار مي رودبخش اعظم نيم ديگر نفت استخراجي براي تامين گرما و 

  .، مواد آرايشي و بهداشتي، رنگ، پالستيك، مواد منفجره و پالستيك به كار مي رودها از نفت خام براي توليد الياف و پارچه، شوينده% 10كمتر از 
  .)ليتر است 159رز هر بشكه نفت خام هم ا. (ميليون بشكه است 80مصرف روزانه نفت خام در دنيا ، بيش از 

  
  .ي گوناگون تشكيل مي دهندها نفت خام، مخلوطي از هزاران تركيب شيميايي است كه بخش عمده آن را هيدروكربن

x ها فرمول كلي هيدروكربن. ي هيدروژن و كربن، هيدروكربن نام دارندها تركيبات آلي شامل اتم yC H است.  
تواننـد چهـار    هاي كربن مـي  شود و به همين دليل اتم چهار الكترون در اليه ظرفيت آن مشاهده مي. وبي، كربن نام داردششمين عنصر جدول تنا
 .هاي مختلف تشكيل دهد و به هشتايي پايدار برسند پيوند اشتراكي به روش

 C C        و
| | |

| |
C C , C , C        

 .توانند به صورت حلقوي با هم پيوندهاي كوواالنسي تشكيل دهند توانند به صورت پشت سرهم و زنجيروار و هم مي هاي كربن هم مي اتم

  . . . بنزين، بنزن، سيكلو هگزان و : اند از عبارتهاي موجود در نفت خام  ترين هيدروكربن برخي از مهم

  :سؤاالت فصل  
 

.77
 نام ديگر نفت خام چيست؟)آ
  ه قرني كشف شد؟اين ماده در چ) ب
  حدود نيمي از نفت خام مصرفي جهان در چه زمينه اي است؟) پ

   
كتاب  29ص  13شكل مرتبط با (

  )درسي 

.78
گرم بر ميلي  1/2اگر فرض شود چگالي نفت خام .شودميميليون بشكه نفت خام در جهان مصرف 80ساالنه حدود 

  مقدار مصرف ساالنه نفت خام در جهان چند تن است؟ دهد، مي ليتر نفت را در خود جاي 159و هر بشكه  ليتر است
   

  )كتاب درسي  29مرتبط با متن ص (

.79

 .سپس جدول را كامل كنيد.ي زير را رسم كنيدها ساختار لوويس هيدروكربن
C)  آ H2 C)ب          6 H2 C)پ                4 H2 2     

2  تركيب آلي  2C H  C H2 4  C H2 6  
        شمار پيوند يگانه
        شمار پيوند دوگانه

        شمار پيوند سه گانه
  

  

   
 31و 30 هاي صفحهمرتبط با متن (

  )كتاب درسي 

.80 

ها، موجب تشكيل تركيبات گوناگون و هاي كربن و ساير اتمير كربن در تشكيل پيوند اشتراكي با اتمتوانايي چشمگ
  . فراواني شده است

CO: برخي از اين تركيبات عبارتند از ,CH NH ,HCN2 3 2  
  . ها را رسم كنيد ساختار لوويس آن

   
 31و 30 هاي صفحهمرتبط با متن (

  )كتاب درسي 
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  ها هيدروكربن )ح

    
CH)گـاز متـان   . لكـان نـام دارد  آهاي كناري متصـل شـده،    ها هر اتم كربن با چهار پيوند يگانه به اتم ها كه در آن اي از هيدروكربن دسته )4 
  . هاست ترين و نخستين عضو خانواده آلكان ساده

nها،  فرمول كلي آلكان nC H 2 به ديگر سخن به ازاي هر اتم كربن، دو برابر بعالوه دو، اتم هيدروژن در ساختار يك آلكان بـه چشـم   . است 2
)هاي هيدروژن آن؛  اتم كربن باشد، شمار اتم 8مثالً اگر در آلكاني . خورد مي ) 2 8 2 18 است . 

  .تها كربن متغير اس ها تا ده هاي كربن در آلكان شمار اتم
 . شود نوشته مي» ان«هاي راست زنجير از پيشوندهاي زير استفاده كرده و سپس پسوند  گذاري آلكان براي نام

  پيشوند  متـ  ات  پروپ بوت پنت هگز هپت اوكت  نون  دك
  شمار كربن  1  2  3 4 5 6 7 8  9  10

 

فرارتـر  تر، در نتيجه نقطه جوش باالتر،  هاي آن قوي مولكولدروالسي بين  هاي وان تر باشد، جاذبه هاي يك آلكان، بزرگ و سنگين هرچه مولكول
 .آن بيشتر است) مقاومت در برابر جاري شدن(بودن آن كمتر و گران روي 

 . ها ناقطبي هستند زيرا گشتار دو قطبي حدود صفر دارند همه هيدروكربن

 : دهيم دار، مراحل زير را انجام مي هاي شاخه گذاري آلكان براي نام

  . كنيم هيدروكربني را به عنوان، زنجير اصلي پيدا و مشخص مي زنجيرآغاز بلندترين در ) آ
  . كنيم ها را نيز پيدا و مشخص مي در ادامه آن. شوند هاي هيدروكربني متصل به زنجير اصلي، شاخه فرعي ناميده مي گروه) ب

CH)متيل «نام شاخه فرعي با يك و دو اتم كربن به ترتيب   C)اتيل «و » 3( H )2   . است» 5
 گذاري است، شماره تر نزديكفرعي ) هاي(شاخه  دارايي ها براي اين كار از سمتي كه به كربن. كنيم گذاري مي هاي زنجير اصلي را شماره كربن) پ
  . كنيم مي
بـر حسـب تقـدم حـروف الفبـاي      (ه فرعي متصل است و سپس نام شاخه فرعي كربني از زنجير اصلي كه به آن شاخ) هاي(  در پايان، شماره) ت

  . شود و در ادامه نام آلكان زنجير اصلي نوشته مي) انگليسي

  : شود ها از پيشوندهاي زير استفاده مي هاي فرعي مشابه، بيش از يك عدد بود براي نشان دادن تعداد آن اگر شمار شاخه 
  عي مشابههاي فر شمار شاخه 2 3 4 5 6  7
  پيشوند دي تري تترا پنتا هگزا  هپتا

علت آن است كه هـر دو  . باشند. . . ها مانند گريس و  توانند حالل خوبي براي چربي مي. . . ها مانند بنزين، نفت سفيد و  مخلوطي از هيدروكربن
 . شود ها مي در ادامه آسيب ديدن بافتالبته حل شدن چربي پوست، موجب خشك شدن و ترك ترك خوردن پوست و . ماده ناقطبي هستند

 . تركيبات همراه با بنزين، سمي هستند پس براي شستن دست خود از بنزين استفاده نكنيد 

 
nهايي هستند كه در ساختار خود داراي يك پيوند دوگانه هستند و فرمول عمومي  ها، هيدروكربن آلكن nC H2 تـرين   در ضـمن سـاده  . دارند
C)اتن  ،آلكن H )2   . است 4

ـ . ، به عنوان عمل آورنده استفاده مي كنند)اتيلن(در كشاورزي از گاز اتن   ي رسـيده ، موجـب رسـيدن    اتن آزاد شده از يك موز يا گوجه فرنگ
  .شود ميهاي نارس  ميوه تر سريع
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دو اتم كربن به سه اتم ديگر متصل هستند  ها سيرنشده هستند زيرا در ساختار آن ها نزياد است يا آلك ها ، واكنش پذيري آلكنها برخالف آلكان
اين در حالي است كه اتم كربن تمايل دارد تـا چهـار پيونديگانـه    . بين اين دو اتم كربن يك پيوند دوگانه كوواالنسي وجود دارد عبارت ديگربه 

  . تشكيل دهد
 .شود ميزيرا در اين صنايع با استفاده از اتن حجم انبوهي از مواد گوناگون توليد گاز اتن سنگ بناي صنايع پتروشيمي است، 

 . براي تهيه اتانول مي توان از واكنش اتن با آب در حضور كاتاليزگر سولفوريك اسيد استفاده كرد

  . رود شود و رنگ قرمز برم از بين مي ميدي برومو اتان  -2و 1هاي اتن، واكنش آن با برم مايع است كه منجر به تشكيل  يكي ديگر از واكنش
ي  اين واكـنش، دسـته  . آورند ، الياف و ديگر پليمرهاي سودمند را از واكنشي به نام بسپارش يا پليمري شدن بدست ميها ، پالستيكها الستيك

  .ستها ي آلكنها ديگري از واكنش

   

 . گيرد قرار مي» ين«م كربن پسوند در نام آلكان ه» آن«ها به جاي پسوند  گذاري آلكين براي نام 

به بيان ديگر واكنش پـذيري  . شود ميپيوند سه گانه كوواالنسي مشاهده  ها هستند زيرا بين دو اتم كربن آن ها سيرنشده تر از آلكن ها آلكين
 .ستها ها بيش تر از آلكن آلكين

C)اتين  H )2   . ها است عضو خانوادة آلكينترين آلكين و پروپين دومين  ، ساده2
 .كاري فلز به كمك گرماي شعله حاصل از سوختن اين گاز است كاري و برش ؛ جوش) استيلن(يكي از مهم ترين كاربردهاي گاز اتين 

 .رود ي آلي حلقوي به كار ميها گذاري برخي تركيب سيكلو پيشوندي به معناي حلقوي است كه براي نام

C). اي شش كربني است حلقوي و سير شده با حلقه سيكلو هگزان، هيدروكربني H )6 12 

Cبنزن، هيدروكربني سير نشده با فرمول مولكولي  H6   . ها به نام آروماتيك است و سرگروه خانوادة مهمي از هيدروكربن 6
C)يكي ديگر از تركيبات آروماتيك نفتالن  H )10   . رفت ها به عنوان ضد بيد به كار مي است كه مدت 8

  :سؤاالت فصل  

.81 

  . گذاري كنيد هاي زير را نام تركيب

) الف
| | | | |

| | | | |
C C
| |

C
|

C C C C C

   

 

       

) ب
| | | | | |

| | | | | |
C C
| |

C
|

C C C C C C

   

 

        

  

   
و  37هاي  مرتبط با متن  صفحه(

  )كتاب درسي 38

.82
Cآيد؟ چرا؟  به جوش مي كدام آلكان راست زنجير مقابل زودتر H15 Cيا  32 H18   بوكان -الدين ايوبي صالحدبيرستان   38

كتاب  34ي  مرتبط با متن  صفحه(
  )درسي

  )بار تكرار 4(
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.83

  .گذاري كنيد نام

) الف
CH CH
| |

|
CH

CH C CH CH CH   

3 3

3 2 3
3

) ب      
CH
|

|
C H

CH C CH CH CH   

2 5

3

3 2 2 3  

  اصفهان –نخبگان پارسايي تان دبيرس 

 و 37هاي  صفحهمرتبط با متن  (
  )كتاب درسي 38
  )بار تكرار 8(

.84
ديگر متصل  ها كربن در زنجيرهاي طويل با پيوندهاي كوواالنسي ساده به يك ها كه در آن اي از هيدروكربن دسته

  .نامند مي. . . هستند را 
  

  رفسنجان –شهيد باقري  دبيرستان

كتاب  32ي  ن  صفحهمرتبط با مت(
  )درسي

  )بار تكرار 5(

.85
Cتري دارد؟  هاي راست زنجير مقابل نيروي بين مولكولي كم كدام يك از آلكان H3 Cيا  8 H4 10  

  

  كوهدشت - هادبيرستان گل

كتاب  34ي  مرتبط با متن  صفحه(
  )درسي

  )بار تكرار 4(

.86

  .تر است؟ نام آن را بنويسيد بيش راست زنجير ي مشخص كنيد دماي جوش كدام آلكانبا توضيح كاف
C) الف H2 6  
C) ب H4 10  
C) پ H8 18  

  مراغه - دبيرستان شهيدباهنر

كتاب  34ي  مرتبط با متن  صفحه(
  )درسي

  )بار تكرار 2(

.87

  . ير را نام گذاري كنيدتركيبات ز

) الف
C H
|

|
CH

CH C CH CH  

2 5

3 2 3

3

  

) ب
|

CH

CH C H CH CH  

3

3 2 3  

  بابل - دبيرستان شاهد

و  37هاي  مرتبط با متن  صفحه(
  )كتاب درسي 38
  )بار تكرار 2(

.88

  . هاي زير را بنويسيد كانآلنام يا فرمول 
C) الف H3 Cو  8 H5 12  
  هگزان و بوتان ) ب

  ابركوه - دبيرستان سما

و  37هاي  مرتبط با متن  صفحه(
  )كتاب درسي 38
  )بار تكرار 3(

.89
را » متيل بوتان - 3 –اتيل  - 2 –كلرو  - 4«براي يك آلكان، به غلط نام ) به روش آيوپاك(گذاري  دانش آموزي در نام
  . دنام صحيح آن را بيان كني. بر آن نهاده است

  

   
 38هاي  گيري از متن صفحه نتيجه(

  )كتاب درسي 39و 

.90 

با توجه به نام نوشته شده هر يك از ساختارها را به صورت درست . ساختارهاي داده شده در زير غلط است
  . بنويسيد

CH
|

|
CH

CH CH C CH CH   

2

3

3 2 2 3               CH CH CH CH CH CH    3 2 2 2 2  

  هگزن - 2متيل پنتان                                                            دي  -3، 2            
  

   
 39و  38هاي  مرتبط با متن صفحه(

  )كتاب درسي
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.91 

  . را بنويسيد) ب(و ساختار تركيب ) آ(تركيب نام 

) آ
CH

|

| |
C H CH

CH C CH C CH   

3

2 5 3

3 2 3  

  هگزن  - 1-متيل  -2) ب

   
 39و  38ي ها مرتبط با متن صفحه(

  )كتاب درسي

.92 
  .ي زير را بنويسيدها نام آلكن

CH) آ CH (CH ) CH 2 2 6 CH) ب     3 CH CH CH CH CH CH     3 2 2 2 3  

   
 39 ي صفحهمتن  نتيجه گيري از (

  )كتاب درسي 

.93

   .ي زير را رسم كنيدها ساختار گسترده ي آلكن
  اوكتن -1 –متيل  -6) ب              هگزن                             - 2) آ
  

   
 39 ي صفحهنتيجه گيري از  متن (

  )كتاب درسي 

.94

  .را كامل كنيد ها آن. ي زير، پيوند دو گانه بين دو كربن مي شكندها در واكنش
H C CH Cl .. .  2 2   آ(2
CH CH CH CH H O ...    3 3   ب(2

   
 40 ي صفحهنتيجه گيري از  متن (

  )درسي  كتاب

.95

هرگاه به جاي يك اتم هيدروژن در نخستين ، دومين، سومين و چهارمين كربن مولكول هگزان راست زنجير، 
  ي متيل قرار گيرند، ها گروه

   ساختار آلكان حاصل چگونه خواهد بود؟) آ
  نام آيوپاك تركيب جديد چيست؟ ) ب

   
 هاي  نتيجه گيري از تمرين( 
 )درسي كتاب 47 ي صفحهاي  دوره

  

.96
اين هيدروكربن داراي يك گروه متيل و يك گروه اتيل است كه . هيدروكربني حلقوي داراي شش اتم كربن است

  . ساختار و فرمول مولكولي آن را رسم كنيد. اند روي هم قرار گرفته روبه
   

اي  هاي دوره گيري از تمرين نتيجه(
  )كتاب درسي 47ي  صفحه

.97

 . زير را بنويسيد يها نام آيوپاك آلكان

C(C) آ H )2 5 4    
CH)) ب ) CH(CH ) C H3 2 2 5 2 5  

  )     پ

   
اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

  )كتاب درسي  48و  47 ي صفحه

.98
  .نام آيوپاك تركيب آلي زير را بنويسيد

متصل  )3(و  )2(يل كه به دو كربن شماره آلكاني با زنجير اصلي هفت كربني و داراي چهار شاخه فرعي مت« 
  » . در ضمن يك گروه اتيل نيز به كربن مياني زنجير اصلي متصل است. هستند

   
اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

 )كتاب درسي 48 ي صفحه

  

.99 
  .با يك آزمايش ساده اثبات كنيد مولكول چربي گوشت ،  يك هيدروكربن سير نشده است

  

   
مرتبط با خود را بيازماييد   (

  )كتاب درسي  41 ي صفحه

  

.100

   .اصل را بنويسيدحپس از كامل كردن واكنش زير، نام تركيب آلي 
CH CH CH CH CH CH (g) Br (g) ...      2 2 2 2 22 

  

   
 41 ي صفحه متننتيجه گيري از (

 )كتاب درسي 
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.101

 :ه استدنامگذاري چند آلكان شاخه دار به نتيجة زير رسياز دانش آموزي پس 

  ». هيچ گاه گروه متيل نمي تواند به عنوان شاخه فرعي به نخستين كربن زنجير اصلي ، متصل باشد« 
  . درستي يا نادرستي عبارت باال را با ذكر مثال، اثبات كنيد

  

   
 38 ي صفحه متننتيجه گيري از (

  )كتاب درسي 

  

.102

 .نتيجة زير رسيده استنامگذاري چند آلكان شاخه دار به از دانش آموزي پس

  ». كربن زنجير اصلي ، متصل باشد يا دومين تيل نمي تواند به عنوان شاخه فرعي به نخستيناهيچ گاه گروه « 
  . مثال، اثبات كنيددو درستي يا نادرستي عبارت باال را با ذكر 

  

   
 38 ي صفحهنتيجه گيري از متن (

 ) كتاب درسي 

  

.103

:  براي تركيب آلي 
C H C H
| |
CH CH CH CH CH   

2 5 2 5

2 2 2 3  
  .را باذكر علت مشخص كرده ، نام درست آلكان باال را بنويسيد ها نادرستي آن. دو نام زير پيشنهاد شده است

  دي اتيل  پنتان – 2و  1) آ
  اتيل  هپتان  – 2)  ب
  

   
كتاب  38 ي مرتبط با متن صفحه( 

 )درسي 

  

.104

 .دهگزن ، دو مايع بي رنگ هستن -2اوكتان و 

  . را رسم كنيد ها ساختار آن) آ
  . دو روش براي تشخيص اين دو مايع پيشنهاد كنيد) ب
  

   
اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

 )كتاب درسي 48 ي صفحه

  

.105

 .ي زير پر كنيدها جاي خالي را در واكنش

Ni(s)

a)C H (l) ........... C H Br (s)

b)C H (l) ........... C H (l)

 

 

5 10 5 10 2

7 12 7 16
  

   
اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(

  )كتاب درسي 48 ي هصفح

.106
 . زير را با ذكر دليل مقايسه كنيد)ناحلقوي(ي زنجيريها واكنش پذيري هيدروكربن

C)  آ  H3 C )ب           6 H3 C)  پ                   4 H3 8  
   

 42هاي  نتيجه گيري از متن صفحه(
 )كتاب درسي 41و 

  

.107

 .را رسم كنيداتيلساختار دو گروه متيل و )آ

  چرا؟ )آلكان يا آلكن يا آلكين(از به هم پيوستن دو گروه ياد شده به هم، چه نوع تركيبي به دست مي آيد؟) ب
  .نام آيوپاك تركيب بدست آمده در قسمت قبل را بنويسيد) پ
  

   
 37 ي نتيجه گيري از  متن صفحه(

 )كتاب درسي

  

.108
فرمول مولكولي و نام اين آلكن .رنگ را ، بيرنگ كندقرمزگرم از برم مايع و800گرم از يك آلكن  بتواند 210اگر

Br: جرم مولي( چيست؟ ,C ,H g.mol   180 12 1(  
   

اي  دوره هاي  نتيجه گيري از تمرين(
  )كتاب درسي 48 ي صفحه

  

.109

 .ي صنعتي استها يكي از مهم ترين حالل. شود ميبه هر نسبتي در آب حل الكلي دو كربني است كه 

  .نام ، فرمول مولكولي و ساختار اين الكل را بنويسيد) آ
  دو كاربرد ديگر آن چيست؟ ) ب
  

   
كتاب  40 ي مرتبط با متن صفحه(

  )درسي
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.110

  .واكنش زير را كامل كرده، نام آيوپاك تركيب فراورده را بنويسيد) آ

  كاتاليزگر اين واكنش چيست؟ ) ب

C H (g) H O(l) ........... 2 4 2  

   
كتاب  40 ي صفحهمرتبط با متن (

  )درسي
  

.111

ي زير را مشخص كنيد و در صورت نادرست بودن، دليل نادرستي را ها درستي يا نادرستي هر يك از جمله
   .بنويسيد

  .وواالنسي يا مولكولي دانستي كها ي آلي را مي توان نمونه اي از تركيبها تركيب) آ
  .همگي مواد آلي هستند ها ها و كربنات پروتئين، ها يي مانند قندها، چربيها تركيب) ب
و  ها كربن را مي توان عامل ايجاد خواص فيزيكي و شيميايي متفاوت در آلكن –وجود پيوندهاي چندگانه كربن ) پ

  .دانست ها آلكين

   
 39اي ه گيري از متن صفحه نتيجه(

  )كتاب درسي 41و 

.112
را به دو گروه سيرشده و سيرنشده، تقسيم مي كنند و هدف از اين دسته بندي  ها بر چه اساسي هيدروكربن

 چيست؟

  

   
كتاب  40 ي صفحهمرتبط با متن (

  )              درسي 

.113

  .جدول زير را كامل كنيد

  نمونه  فرمول مولكولي  ساختار گسترده  نام خانواده  نام دسته
  اتان        سير شده

 اتن     
  اتين        

  

  

   
 39و  36 هاي صفحهمرتبط با متن (

  )           كتاب درسي  41و 

.114

 . جدول زير را كامل كنيد

نام   نام دسته
  توضيح  نام آيوپاك  ساختار گسترده  خانواده

    CH CH CH 3 بين دو اتم كربن، پيوند دوگانه به     2
  . خورد شم ميچ

    CH CH CH 3 2 3      
CH    سيرنشده CH C CH  3 2      

  
  

   
 39و  36 هاي صفحهمرتبط با متن (

  )          كتاب درسي  41و 

.115
. ساختار آلكاني را رسم و نام گذاري كنيد كه در آن چهار شاخه فرعي متيل و دو شاخه فرعي اتيل مشاهده شود

  .كربن دارد 13ر ضمن اين تركيب د
   

 38 هاي نتيجه گيري از متن صفحه(
  )  كتاب درسي 39و 

.116
     .را بنويسيد ها و آلكين ها ، آلكن ها ام خانواده آلكان nفرمول مولكولي عضو  

  و 35 هاي صفحهنتيجه گيري از متن (
   )كتاب درسي 41و 39

.117

Cنفتالن داراي فرمول مولكولي  H10   . است 8
  . فرمول ساختاري آن را رسم كنيد) آ
  هاي آلي است؟  اين تركيب جزو كدام دسته از تركيب) ب
  كاربرد آن در گذشته چه بوده است؟ ) پ

  تهران -دبيرستان راه فرزانگان 

كتاب  42 ي صفحه مرتبط با (
  )درسي 

  )بار تكرار 10(
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  . گذاري كنيد تركيب زير را نام

CH C CH CH  2 3  

 تهران - دبيرستان راه فرزانگان
كتاب  41 ي صفحه مرتبط با (

  )درسي 
  )بار تكرار 4(

.119
  هاي زير آروماتيك است؟  كدام يك از هيدروكربن

  بنزن ) 4بوتين                ) 3بوتن                 ) 2بوتان              ) 1

  تهران - دبيرستان شاهد

كتاب  42 ي صفحه رتبط با م( 
  )درسي 

  )بار تكرار 5(

.120
 تهران - دبيرستان راه فرزانگان  هاست؟  تر از آلكان هاي سير نشده بيش پذيري هيدروكربن واكنشچرا 

كتاب  39 ي صفحه مرتبط با (
  )درسي 

  )بار تكرار 3(

.121

  . است ي آن به صورت زير نفتالن يك تركيب آلي آروماتيك است كه ساختار خالصه شده
  . ساختار كامل نفتالن را رسم كنيد

  

 تهران - دبيرستان راه فرزانگان
كتاب  42 ي صفحه مرتبط با (

  )درسي 
  )بار تكرار 6(

.122

  . هاي زير را رسم كنيد فرمول ساختاري تركيب
  سيكلو پنتان

  بوتين  - 1  

  تهران -دبيرستان ميزان

كتاب  42 ي صفحه مرتبط با ( 
  )درسي 

  )بار تكرار 5(

.123

  اي با هم دارند؟ اين دو ماده چه رابطه. هاي آلي زير را بنويسيد نام علمي مولكول
  

CH CH CH CH CH   3 2 3  
  

 تهران - دبيرستان راه فرزانگان
 42و  40هاي  صفحه مرتبط با (

  )كتاب درسي 
  )بار تكرار 3(

.124

  . هاي زير را بنويسيد نام تركيب) آ
  تري دارد؟ چرا؟  تري به شركت در واكنش بيش يك تمايل بيشكدام  2و  1از بين تركيب ) ب
1 (

| |
CH CH

CH CH CH CH CH   

3 3

3 2 3          2 (CH C C CH  3 3  

 تهران - دبيرستان راه فرزانگان
 41و  38هاي  صفحه مرتبط با (

  )كتاب درسي 
  )بار تكرار 8(

.125

  . گذاري كنيد هاي زير را نام تركيب

|
CH

CH C CH CH  

3

3              
CH
|

| |
CH CH

CH C CH CH  

3

3 3

3 3         
||

CH

CH C CH 

2

3 3  

  تهران - رشددبيرستان 

 و 41، 38هاي  صفحه مرتبط با ( 
  )كتاب درسي  42
  )بار تكرار 6(

.126

  . نام تركيبات آلي زير را بنويسيد
CH
|

|
CH

CH CH C CH CH   

3

3

3 2 2 3           CH CH CH CH CH CH    3 2 2 2 2  

 تهران - دبيرستان راه فرزانگان
 42 و 38هاي  صفحه مرتبط با (

  )كتاب درسي 
  )بار تكرار 12(

.127
 .نام ، فرمول شيميايي و ساختارساده ترين تركيب آروماتيك حلقوي رابنويسيد

  

   
كتاب  42 ي مرتبط با متن صفحه(

 )درسي 
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.128
      .ن را بنويسيديك شباهت و يك تفاوت سيكلوهگزان و بنز

كتاب  42 ي مرتبط با متن صفحه(
 )درسي 

  

.129

 .نام اين تركيب را بنويسيد.شودميدر نام گذاري كدام تركيب زير از پسوند سيكلو استفاده

CH) آ CH (CH ) CH 3 2 2 4 3  

  ) ب

  ) پ

   
كتاب  42 ي مرتبط با متن صفحه(

 )درسي 

  

.130
C هيدروكربني با فرمول مولكولي H3  .آنها را رسم و نامگذاري كنيد. متفاوت است) ايزومر(داراي دوساختار  6

  

   
و  40 ي صفحه متن نتيجه گيري از(

  )كتاب درسي 42
  

.131

  .انتخاب كنيد پرانتزواژه درست را از داخل 

زنجيري  –زنجيري سير نشده  –حلقوي سيرشده  –حلقوي سير نشده . (است ......سيكلوهگزان ، هيدروكربن ) آ
  )سيرشده

C) .است و فرمول ساختاري  . . .داراي فرمول مولكولي  سيكلوهگزان) ب H C H C H ) 6 6 6 12 6 14  
  )اال با نقطه جوش ب –سيرشده  –آروماتيك . (است............ بنزن مايعي ) پ
به عنوان ضد بيد براي نگه داري فرش و لباس به كار مي  ها هيدروكربني آروماتيكي است كه مدت) ............. ت

  )بنزنتولوئن، نفتالن، .(رفت

   
كتاب  42 ي صفحهمرتبط با متن (

  ) درسي 
  

.132

 . ت را بنويسيدي نادرسها عبارت» شكل درست « ي زير را مشخص كنيد و ها درستي يا نادرستي جمله

   .ي حلقوي نيز مي توانند سيرشده يا سيرنشده باشندها هيدروكربن) آ
  .سيكلوهگزان با هگزان ايزومر است) ب

Cبنزن داراي فرمول مولكولي ) پ H6   . است  و ساختار  6

   
 42 ي صفحهمتن  نتيجه گيري از (

  )   درسي  كتاب
  

.133
  .در باره مفاهيم زير توضيح دهيد

  ي آروماتيكها تركيب) ي حلقوي                           بها هيدروكربن) آ

   
كتاب  42 ي صفحهمرتبط با متن (

  )              درسي 

.134

  .ي داخل كادر كامل كنيدها ي زير را با استفاده از واژهها جمله

  
  .خود دارند(............ ) ي سيرشده زنجيري هم كربن ها كم تر از هيدروكربن................ ي حلقوي ، ها آلكان) آ
C،................ و ........... فرمول مولكولي ) ب H6   .است 12
  .است.......... شمار پيوندهاي كوواالنسي در ساختار سيكلوهگزان برابر ) پ
  

   
 ي صفحهمتن نتيجه گيري از (

  )              كتاب درسي 42

  هجده -يك –ده  –سيكلوهگزان  –گزان ه - دو اتم هيدروژن –دوازده  –هگزن  –آلكن  –آلكان 



36  )5330:كد(تجربي و رياضي  پاية يازدهم -  )2( شيميهاي پرتكرار  سؤال     

اول
صل 

ف
  

كانون فرهنگي آموزش

  

  اي كه اقتصاد جهان را دگرگون ساخت  نفت ماده) خ
ي البته مقدار نمك و اسيد در نفت خام كم بوده و در نـواح . است. . . ها، اسيدها، آب و  هاي گوناگون، برخي نمك نفت خام مخلوطي از هيدروكربن

 .  گوناگون متغير است

به طوري كـه بـيش از   .ه كار مي روندبتشكيل مي دهند و به دليل واكنش پذيري اندك آلكانها، به عنوان سوخت  ها بخش عمده نفت خام را آلكان
  .به عنوان خوراك پتروشيمي به كار مي رود ماندهو باقي  شود ميانرژي  تاميننفت خام صرف سوزاندن و % 90
  

  
بـديهي اسـت هـر چـه     . ي مختلف نفت در جهان استها ي سبك، متوسط و سنگين موجود در نمونه ها باال نشان دهنده ي ميزان مولكولنمودار 

  .درصد بنزين و خوراك پتروشيمي در نفت خام بيش تر باشد ، قيمت و كاربرد آن بيشتر  و به اصطالح سبك تر است
ي آن را بـه صـورت   هـا  يعني با استفاده از تقطير جز به جـز ، هيـدروكربن  . را پااليش مي كنند ، اسيدها و آب، نفت خامها پس از جداكردن نمك

 . به هم جدا مي كنند نزديكهايي با نقطه جوش  مخلوط

دمـا كـاهش    برجي كه در آن از پايين به باال. كنند دهند و آن را به برج تقطير هدايت مي اي بزرگ گرما مي براي اين كار، نفت خام را درون محفظه
تر و فرّارتر از جمله مواد پتروشيميايي، از مايع بيرون آمده  هاي سبك شود، مولكول هنگامي كه نفت خام داغ به قسمت پايين برج وارد مي. يابد مي

هـايي كـه در    سـيني  شـوند و در  روند، سرد شده و به مايع تبديل مـي  ها باالتر مي به تدريج كه اين مولكول. كنند و به سوي باالي برج حركت مي
هايي با نقطة جوش نزديك به هم از نفت خام جداسازي  بدين ترتيب مخلوط. شوند هاي گوناگون برج قرار دارند وارد شده و از برج خارج مي فاصله

 . شوند مي

پااليش نفت خام، از . نايع شددستيابي به دانش و فناوري پااليش نفت خام، سبب ايجاد تحولي بزرگ در صنعت حمل و نقل، پتروشيمي و ديگر ص 
 . شد داد و از سوي ديگر، منجر به توليد انرژي الكتريكي ارزان قيمت مي سويي سوخت ارزان و مناسب را در اختيار صنايع قرار مي

 : هاي بهبود كارايي زغال سنگ راه 

  هاي ديگر  شست و شوي زغال سنگ به منظور حذف گوگرد و ناخالصي) الف
  ها با عبور گازهاي خروجي از روي كلسيم اكسيد  اختن گاز گوگرد دي اكسيد خارج شده از نيروگاهبه دام اند) ب

SO (g) CaO(s) CaSO (s) 2 3  
متان گازي سبك، بي بو، و بي رنگ است و هرگاه مقدار آن در هواي معدن به بـيش از  .تجمع و انفجار گاز متان در معادن زغال سنگ رخ مي دهد

 .ل انفجار وجود داردبرسد، احتما% 5

اين سوخت بـه طـور عمـده از نفـت سـفيد كـه مخلـوطي از        . شود ها توليد مي هاي تقطير پااليشگاه هواپيما از پااليش نفت خام در برج  سوخت
  . اردامروزه توليد سوخت هواپيما يكي از صنايع مهم و ارزآور است كه به دانش فني بااليي نيز احتياج د. شود هاست تهيه مي آلكان

  



 37  قدر هداياي زميني را بدانيم: اولفصل  

اول
صل 

ف
 

كانون فرهنگي آموزش

  :سؤاالت فصل  
  

.135

  .پاسخ دهيد ها ، به پرسش)دو نوع نفت خام(پس از بررسي دقيق شكل زير 

  

  

  ؟چرا؟شود ميدر كدام نمونه ، نفت كوره بيشتر يافت ) آ

  بهاي كدام نمونه بيش تر است؟چرا؟) ب

   

 ي صفحه باهم بينديشيممرتبط با (

  )كتاب درسي  43

.136

  .را كامل كنيد ها گ در موارد زير به صورت ناقص نوشته شده است،آني بهبود زغال سنها راه

  ..........شست وشوي زغال سنگ به منظور ) آ

   ..........با عبور  ها به دام انداختن گاز گوگرد دي اكسيد خارج شده از نيروگاه) ب

   

كتاب  45 ي صفحهمرتبط با متن (

  )درسي 

.137

 .پاسخ دهيد ها شپس از بررسي شكل زير به پرس

  

  

  نام اين سامانه چيست؟) آ

  چرا در قسمت پايين سامانه، دماي جوش مواد باالتر است؟) ب

  

   

كتاب  44 ي صفحهمرتبط با متن (

  )درسي 

.138
  چه موضوعي باعث شده تا ارزش و اهميت طالي سياه روز به روز بيشتر شود؟

  

   

كتاب  44 ي صفحهمرتبط با متن (

  )درسي 

2 1 
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.139

  .ي زير پاسخ دهيدها در باره گاز متان به پرسش

  اين گاز چه رنگ و چه بويي دارد؟ ) آ

  در چه هنگامي ، احتمال انفجار آن در معدن زغال سنگ پيش مي آيد؟) ب

  ي كاهش گاز متان در معادن چيست؟ها يكي از راه) پ

  

   

كتاب  45 ي صفحهمرتبط با متن (

  )درسي 

.140

C اما مي توان آن را به طور ميانگين با فرمول مولكولي. ي مختلف استها روكربنبنزين مخلوطي از هيد H8 18  

هر گاه مقدار كربن دي اكسيد آزاد شده به . بنزين در حضور گاز اكسيژن كافي و به صورت زير مي سوزد. نشان داد

كيلوگرم كربن دي اكسيد توسط يك  5000باشد، با توليد  گرم  065/0ازاي هر كيلو ژول انرژي توليد شده از بنزين، 

C: جرم مولي (   خودرو بنزين سوز در سال، ,O ,H g.mol   112 16 1 (  

C H O CO H O  8 18 2 2 22 25 16 18 

  چند كيلوگرم بنزين سوخته است؟  ) آ 

  چند كيلو ژول گرما در واكنش سوختن بنزين آزاد شده است؟)  ب

  

   

 45 ي صفحهمتن ري از نتيجه گي(

  )كتاب درسي 

  
  
  
  
  


