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فصل اول شيمي دهم  بررسي عبارت هاي درست و نادرست
 گنجد. ينم يدر قلمرو علم تجرب "؟چگونه شكل گرفته است يجهان كنونبرخالف پرسش  "؟آمده است ديچگونه پد يهست"پاسخ به پرسش  -١
و  يكيزيف ياورانوس و نپتون شناسنامه ها ، مريخ،زحل ي،مشتر يها ارهيداشتند با گذر از كنار س تيمأمور ٢و  ١ جريوو يمايدو فضاپ -٢
  .كنند و بفرستند هيآن ها را ته ييايميش
   .دارد يمشتر ارهيدهنده س ليتشك يعنصر ها انيرا در م يدرصد فراوان نيشتريب يدر هست هعنصر به وجود آمد نياول -٣
   .به وجود آمدندHeوH يها پس از مهبانگ بر اثر كاهش دما و متراكم شدن گازها يسحاب -٤
   .است "گوگرد ژنياكس ميسيليس"به صورت  نيزم ارهيس يرفلزيغ يعنصر ها يدرصد فراوان بيترت -٥
   .ديآ يبر حسب ژول به دست مE ،باشد هيبر حسب متر بر ثانcبر حسب گرم و mاگر  نيشتنيدر رابطه ا -٦
   .شوند يم هيسبك تر تجز يهابه عنصرتر  نيسنگ يدهد كه درآن عنصرها يم رخ يهسته ا يواكنش ها ديدرون خورش -٧
   .ساخته شوند ارهيتوانند درآن س يم ييچه عنصر ها كنديم نيياست كه تع ياز جمله عوامل ارهيهر س يدما -٨
 .شود ديتول يمشتر ارهيعنصر س نيفراوان تر وستنيتواند از به هم پ يم وميعنصر هل -٩

   است. يو مشتر نيزم ارهيدر هر دو س وانفرا يكربن از جمله عنصر ها -١٠
   .است ٦برابر  ارهياز عناصر مشترك در هر دو س يكي يرتبه فراوان يو مشتر نيزم ارهيعناصردر دو س نيترفراوان انيدر م -١١
  . استاز سياره زمين  شتريب يمشتر ارهيدو عنصر فراوان تر در س يتفاوت درصد فراوان -١٢
   .است نيكمتر از زم يمشتر ارهيس يعلت چگال نيمبه هاست و نياززم شتريب يمشتر ارهيدرس يگازتعدادعناصر يكلبه طور-١٣
   .عقاب است يشوند سحاب يكه در آن ستاره ها متولد م ييتنها جا -١٤
   .ديآيبوجود م ياول و دوم جدول دوره ا يستاره ها از تراكم عنصر ها شيداپي منشا -١٥
و آنها را با  يرا بررس يديسامانه خورش يها ارهيس يسازنده برخ يعنصرها مقدار و نوع مي توان عنصرها ليتشك يدرك بهتر از چگونگ يبرا -١٦

   .كرد سهيمقا ديسازنده خورش يعنصرها
 ييايميش بيو ترك سازنده يداشتند نوع عنصرها تياورانوس و نپتون مأمور ،زحل ي،مشتر يها ارهيبا گذر از كنار س ٢و  ١ جريوو يمايفضاپ -١٧

   .دكنن يها را بررس ارهيس نياتمسفر ا
   .است گريكدي هيشب بايتقر يو مشتر نيزم ارهيعنصرها در دو س يفراوان زانينوع و م -١٨
   .پراكنده شده اند يها نشان داده اند كه عنصرها به صورت همگن در جهان هست شيآزما -١٩
   .آمده اند ديون و نوترون پدپروت ،الكترون ياتمريز،ذرات جهان بگذارند صهپا به عر ميو هل دروژنيه يعنصرها نكهيازا شيپ -٢٠
   .كردند جاديها را ا يشده متراكم شدند و سحاب ديتول يدما گازها شيبا گذشت زمان و افزا هبانگپس از م -٢١
   .دهنده آنها در فضا پراكنده شوند ليتشك يشود عنصرها يو مرگ آنها سبب م رنديم يم يستاره ها پس از تولد و رشد زمان-٢٢
   .شوند يم ليترتبد نيسنگ يسبك تر به عنصرها يدرون ستاره ها عنصرها يهسته ا يكنش هابا انجام وا -٢٣
   .دارد يشود به دما و اندازه آن ستاره بستگ يستاره ساخته م كيكه در  يينوع عنصرها -٢٤
   .گذاشته اند يآهن و طال پا به عرصه جهان هست ياز عنصرها شيو كربن پ ميتيمانند ل ييعنصرها -٢٥
   .پروتون و نوترون در جهان پراكنده شدند ،مانند الكترون ياتم ريز يها، ذره ستاره ها و كهكشان ها شيدايپس از پ -٢٦
  .ديآ يبه دست م لوژوليآزاد شده بر حسب ك يباشد انرژ هيبر ثان لومتريو سرعت نور بر حسب ك لوگرمياگر جرم بر حسب ك نيشتيرابطه اندر-٢٧
   .است يدر واكنش همواره مقدار ثابت افتهيآزاد شده به جرم كاهش  ينسبت انرژ يا هسته اكنشو كيدر  -٢٨
گرم ماده معادل كيهر  نيشتيطبق رابطه ان -٢٩ ١٣١٠٩  ي است.ژول انرژ لويك
   .ستفرآورده به دست آمده ا يانكسيدو واكنش مقدار نياتوان گفت در يبرابر باشد م يشده در دو واكنش هسته ا ديتول يمقدار انرژاگر-٣٠
حاصل از  يبا انرژ يگرم ماده به انرژ ٠٠١/٠ ليحاصل از تبد يانرژ ،آزاد شود يژول انرژ لويك ٣٠اگر در اثر سوختن هر گرم زغال سنگ  -٣١

   .ن زغال سنگ برابر استت ٣سوزاندن 
  )استازين اژول گرم ٢٢٥٠گرم آب هرريتبخ يبرا(شود ليتبد يبه انرژ ديگرم ماده با ٢ ،آب لوگرميك ونيليم ٨٠ريتبخ يبرا-٣٢



٢

 . وجود دارد يساختگ عنصر ٢٢و  يعيطب عنصر ٩٦ ،عناصر شناخته شده انيدر م -٣٣
   .پروتون است كيدو نوترون و  يآنها دارا نيدارتريناپا ،دروژنيعنصر ه يعيطب يها زوتوپيا نيدر ب -٣٤
  . با هم تفاوت دارند ييايميو خواص ش يعدد اتم بر خالف يو چگال بها در نقطه ذو زوتوپيا -٣٥
  آن است. يعيمخلوط طبدرصددر ٧/٠كمتر از  شود يكه به عنوان سوخت راكتور استفاده م ومياز اوران يزوتوپيا يفراوان -٣٦
 . شوديشكل موجود در بدن استفاده م يغده پروانه ا يربرداريتصو يبرا ،عنصر ساخت بشر نياز نخست -٣٧
   .وجود دارد زوتوپينوع ا ٣و ٢ بيتبه تر ميتيو ل ميزيمن ياز عنصر ها يعينمونه طب كيدر  -٣٨
   .ديد توانيو گلوكز نشان دار را در اطراف توده م ياز گلوكز معمول يتجمع ،يتوده سرطان صيتشخ نديدر فرآ -٣٩
   .كند يجذب م زيعنصر را ن نيا ،ديدي ونيهنگام جذب  ديروئيدارد و غده ت يون يديدبا  يمشابه هانداز ميتكنس -٤٠
  . خود است ينوترون در داخل هسته ا ٤ يدارا زوتوپيا نيفراوان تر ميتياز عنصر ل يعينمونه طب كيدر  -٤١
 . دارد يشتريب ينوترون در هسته خود است فراوان ١٨ ياز آن كه دارا يزوتوپيكلر ا يها زوتوپيا انيدر م -٤٢
   .رنگ را دارد ينقره ا يشدن به ورقه نوار ليتبد ييدارد توانا ١٤و  ١٣ ،١٢ يداد نوترون هابا تع زوتوپيا ٣كه  يعنصر -٤٣
   .شود يم يبا گذشت زمان متالش زوتوپيا كي ،دروژنياز عنصر ه يعينمونه طب كيدر  -٤٤
و ذرات  يانرژ ياديمقدار ز يياثر پرتوزاد و برنداريباشد ناپا ٦٧/٠از  شتريبه تعداد نوترون ها در آنها ب يكه نسبت عدد اتم هايي هسته باغل -٤٥
   .كننديآزاد م يانرژپر

  .است دروژنيهنوترون دار  يها زوتوپياست كه نسبت تعداد نوترون به پروتون در آن برابر تعداد ا يزوتوپيا دروژنيه زوتوپيا نيدارترياناپ -٤٦
  . شوندينم افتي عتيهستند و در طب يساختگ نديآيبه شمار م زوتوپيا ويكه راد دروژنيه يها زوتوپيهمه ا -٤٧
   .است ٥آن برابر  زوتوپيا نيدارتريپابا نا دروژنيه زوتوپيا نيدارتريپا ياختالف تعداد نوترون ها -٤٨
 ازبزرگتر  گريد زوتوپيعمر چهار ا ميشود و ن يم افتي عتيدر طب زوتوپيا كيدروژن يه زوتوپياويراد٥ انياز م -٤٩ ٢٣١٠است هيثان.
   .است شتريآن ب زوتوپيا نيدارتريناپا ياز تعداد نوترون ها دروژنياتم ه داريپا يها زوتوپيا يمجموع تعداد نوترون ها -٥٠
   .نظر كردن است قابل صرف H١در برابرH٢ وانيفرا -٥١
   .هستند داريناپا دروژنيه يها زوتوپيدرصد ا ٧١حدود  -٥٢
   .است ٢٠برابر  ميزيمن زوتوپيا نيتر نيو سنگ ليتيم زوتوپيا نيمجموعه شمار نوترون ها در فراوان تر -٥٣
   .كند ديتول يتواند طال را با صرفه اقتصاد يانسان م ياضيو ر يميعلم ش شرفتيبا پ -٥٤
رضي اگر در اتم ف -٥٥ X ريو نسبت شمار ذرات ز ٩٦پروتون و نوترون برابر  ،شامل الكترون ياتم ريز ذره هاي مجموع شمار 

اتم  نيا يدرون هسته ا ياتم







٦
.است ٣٦ برابر اتم نيدر ا يخنث ياتم ريباشد شمار ذرات ز ٥

ونيشمار الكترون ها در دو  نيز،نوترون ها و اگر شمار -٥٦  YX عنصر يبرابر باشد عدد جرم ٣٥٦, Y  است. ٥٢برابر
درون هسته اتم عنصر ياتم ريز ياگر مجموع و تفاوت شمار ذره ها -٥٧ Yنسبت شمار نوترون ها به پروتون  ،باشد ٤٠و  ٢٠٠برابر  بيبه ترت
   .است) ٥/١(عنصر نيا يها

ونيون ها و الكترون ها در اگر تفاوت تعداد نوتر -٥٨ ٣١٥٨X  است ٩٤عنصر  نيا يتعداد نوترون ها ،باشد ٣٣برابر با.
   ت.سا زوتوپيا ايهم مكان  ٣از  يمخلوط ميزياز عنصر من يعيطب مونهن كي -٥٩
   .ستيآنها برابر ن يبر خالف شمار الكترون ها ميزيمن يها زوتوپيا يچگال -٦٠
   .شمار نوترونها بزرگتر استه پروتونها ب بزرگتر باشد نسبت شمار يهرچه عدد جرم ميزيمن يها وپزوتيدر ا -٦١
   .است يها نصف عدد جرم نتعداد نوترو ميزيمن زوتوپيا نيدر سبك تر -٦٢
   .عنصر است نيا سبك تر زوتوپيبرابر ا ١٦از  شيب ليتيم،تر  نيسنگ زوتوپيا يفراوان -٦٣
   .دارد يشتريب يداريتر پا نيسنگ زوتوپيا ،ميتيدر مورد ل ،دروژنيه يازوتوپهيبرخالف ا -٦٤
   .شوديم يو با گذشت زمان متالش ستيماندگار ن داريناپا يها زوتوپيهسته ا -٦٥



٣

   .ابدي يآنها كاهش م يداريو پا يفراوان ميتيل يعيطب يها زوتوپينوترون ها در ا ارشم شيبا افزا -٦٦
   .شود يآزاد م يانرژ ياديمقدار ز يپر انرژ يها ذرهبر افزون ،پرتوزا يها زوتوپيا يسته اه تالشي اثر بر اغلب -٦٧
   ايزوتوپ است. ٣از يمخلوط دروژنيعنصر ه يعيهر نمونه طب -٦٨
   .پرتوزا هستند زوتوپيا ٤ ،دروژنيه زوتوپيا ٧ انيدر م -٦٩
   .تر استدارياپ زوتوپيكوتاه تر باشد آن ا يعنصر زوتوپيعمر ا مهيهرچه ن -٧٠
   .برابر است گريكديباردار با  ياتم ريز يشمار ذره ها دروژنيه يها زوتوپيدر همه ا -٧١
   .ابدي يعمر آنها همواره كاهش م مهين ،دروژنيه يها زوتوپيشمار نوترون ها در ا شيبا افزا -٧٢
   .اشد اما اتم آن عنصر پرتوزا نباشدب ٥/١از بزرگتر ايبرابر يعنصر زوتوپيشمار نوترون به پروتون در ا بتممكن است نس -٧٣
  .دارد عتيرا در طب يدرصد فراوان نيشترياست ب يخنث ياتمريذره ز كه فاقد يزوتوپيا ،دروژنيه يها زوتوپيا نيدر ب -٧٤
   .اردسال د ١٢در حدود  يعمر مهيآن است ن يوتونهابرابر شماره پر ٣آن  يشمار نوترون هاكه  دروژنيه ي اززوتوپيا -٧٥
   .است ٣از بزرگتر  ايها برابر  نسبت شمار نوترون ها به شمار پروتون دروژنيه يساختگ يها زوتوپيدر تمام ا -٧٦
   .عمر را دارد مهين نيكمتر ،نوترون ٦با  يزوتوپيا ،دروژنيه يها زوتوپيا ويراد انيدر م -٧٧
   .هستند ٥/١از  شتريب اين به پروتون برابر نسبت شمار نوترو يدارا داريپرتوزا و ناپا يها زوتوپيهمه ا -٧٨
   .ندارند ييپرتوزا تيخاص دروژنيه يعيطب يها زوتوپياز ا كي چيه -٧٩
، دروژنيه يساختگ يها زوتوپيا نيدر ب -٨٠ H٥

.است دارترياز همه پا ١
   .دارد ميرابطه مستق زوتوپيآن ا يبا نسبت شمار نوترون ها به پروتون ها زوتوپيا كيعمر  مهين -٨١
   .فاقد نوترون هستند دروژنيه يهمه اتم ها بايتقر دروژنياز ه يعينمونه طب كيدر  -٨٢
   .دارند هيدر حدود چند ثان يعمر كوتاه مهين دروژنيعنصر ه داريپرتوزا و ناپا يها زوتوپيهمه ا -٨٣
   .برابر است دروژنيه يعيطب يهاپ ايزوتو با شمار ميزيعنصر من اتم يعيطب يها ايزوتوپ شمار -٨٤
   .شونديم ديتول رانيكه در ا هستند ييها زوتوپيا ويو فسفر از جمله راد ميتكنس يها زوتوپيا ويراد -٨٥
   .شود يم افتي عتيدرصد از عناصر شناخته شده در طب ٧٨امروزه حدود  -٨٦
   .كند يجذب م زين ار وني نيا ،ديدي ونينگام جذب ه ديروئيدارد و غده ت يمشابه يون يديد با يون تكنسيم اندازه -٨٧
   .كرد دهاستفا ياتم يها روگاهيتوان به عنوان سوخت در ن ياز آن م ميپرتوزا بودن تكنس ليبه دل -٨٨
   .است ٥/١ترون ها به پروتون ها در آن بزرگتر از نونسبت شماره  ،ميپرتوزا بودن تكنس ليبه دل -٨٩
   .ابديغده كاهش  نياست در ا ميتكنس يكه حاو يونيرمقدا ديبا ديروئيغده تاز  يبردارريتصو يبرا -٩٠
   .افتي عتين عنصر را در طبياز ا يكم ريتوان مقاد يعنصر ساخت بشر كم است و تنها م نيعمر نخست مهين -٩١
   .كنند يم يو نگهدار هيعنصر را ته نياز ا ياديز ريامروزه مقاد ،يدر پزشك ميتكنس ژهيكاربرد و ليبه دل -٩٢
   .از آنها نشده است يريگخطرناك هستند و بشر هنوز قادر به مهار و بهره اريها بس زوتوپيا ويراد -٩٣
   .شود ياستفاده م ياتم يها روگاهيبه عنوان سوخت در ن يو حت يزكشاور،يپزشكخطرناك در يها زوتوپيا ويرادامروزه از -٩٤
 .كند ديرا تول طال ينسبتا كم نهيتواند با هز يانسان م يهسته ا يهاو با استفاده از راكتور كيزيو ف يميعلم ش شرفتيامروزه با پ -٩٥
   .دفن كرد نيزم ريز اسبمن يهاآنها را در مكان توانيندارد م ييپرتوزا تيخاص ياتم راكتورهاي پسماند كه ااز آنج -٩٦
   .ستا گياختس يرهاعنصبرابر شماره  ٥/٤شناخته شده حدود  يهاشمار عنصر -٩٧
اتم  ٧٠در حدود  ومياتم اوران ١٠٠٠هر  يبه ازا ومياز عنصر اوران يعينمونه طب كيدر  -٩٨ Uوجود دارد٢٣٥.
   .ابدي يم شيمورد نظر افزا صرپرتوزا عن يها زوتوپياز ا يكيعمر  مهيآن ن ياست كه ط ينديفرآ يزوتوپيا يساز يغن -٩٩

   .دارند وآهسته يعاد ريهستند كه رشد غ ييها اختهي ينسرطا يتوده ها -١٠٠
از اتم  -١٠١ Feشودياز دستگاه گردش خون استفاده م يربرداريتصو يبرا٥٩.   
   .رندرا ندا يراكتوراتماستفاده به عنوان سوخت در تيقابل ومياوران يعينمونه طب كيدر ومياوران يدرصد اتم ها٩٩از  شيب-١٠٢



٤

 . هستندعنصر  ٣٢جدول با  يدوره ها نيتر يعناصر طوالن يا هششم و هفتم جدول دور يدوره ها -١٠٤
. است ٤٨ يبا عدد اتم يعدد كمتر از شماره گروه عنصر ٩ زانيبه مدارد  ٢٢ ياتمكه عدد  يشماره گروه عنصر -١٠٥
 :شوند كه حاصل عبارت يم ديتول ييواكنش ها جهيدر نت يعنصر جدول تناوب ١١٨عنصر از  ٢٦ تعداد -١٠٦

. مثبت است يعددهمواره آنها  يبرا" mاختالف جرم مواد واكنش دهنده و فراورده =  "
 .خود مرتب شده اند يتعداد الكترون ها يبر مبنا يعنصر ها در جدول دوره ا -١٠٧
صراجفت عن انيمدر -١٠٨ CGe ٦٣٢ , CoRh ٢٧٤٥ و , CaRa ٢٠٨٨  .دارند يمشابه ييايميشدو جفت عنصر هم گروه وجود دارد كه خواص ,
 هذر ٣هر  -١٠٩ TcUP ٩٩

٤٣
٢٣٥
٩٢

٣٨
١٥ .شونديم يدارند كه با گذشت زمان متالش داريناپا يهاي هسته,,

  .است يقرار گرفته در آن به صورت دو حرف يهااست كه نماد همه عنصر يتنها گروه ١٨گروه  ،يجدول تناوب ١٨تا  ١٣ يگروه ها انيدر م -١١٠
   .كند نيكشور را تام ازيمورد ن يكيالكتر ياز انرژ يبخش توانديو م استكشور جهان در حال انجام  ١٠تنها در  يزوتوپيا يسازغني  -١١١
   .ساخته شده اند يهسته ا يو با استفاده از واكنش ها يعنصر به صورت مصنوع ٢٦عنصر شناخته شده تنها  ١١٨از  -١١٢
   .از راست به چپ است يعدد اتم شيها بر حسب افزاعنصر دمانيچ يدر هر دوره جدول تناوب -١١٣
   .عنصر دارند ١٠كمتر از  يجدول تناوب يز دوره هاا يبرخ -١١٤
   .مشابه دارند ييايميو ش يكيزياست كه خواص ف ييهاشامل عنصر يهر گروه جدول تناوب -١١٥
   .شودينشان داده م يا سه حرفيدو  ،كيها هر عنصر با نماد عنصر يدر جدول دوره ا -١١٦
   .تعلق دارد ١٨روه است كه به گ يعنصر ،يعنصر جدول دوره ا نيدوم -١١٧
   .عنصر به دست آورد كي ياتم ريزات شمارذر دوره و ،درباره شماره گروه ياطالعات توانيها معنصر جدول از فادهبااست-١١٨
 ييايميش ادبا نم يبه عنصر يامروز يجدول دوره ا ٧خانه شماره  -١١٩ Oتعلق دارد.   
  .كنند يريرا اندازه گ ياتم ريز يجرم ذره ها نيها و همچنعنصر يها توانستند جرم اتم دانيميشamu فيطبق تعر -١٢٠
   .است ترونپروتون و نو يهاذره از  كيهر  يالكترون برابر اندازه جرم نسب ياندازه بار نسب -١٢١
  . در عمل نا ممكن است شگاهيو كار با آن در آزما رفتهجرم به شمار  يريگاندازه يبرا يكوچكاريبس يكاي يجرم اتم يكاي -١٢٢
   .كنند يم يرياندازه گ اديجرم اتم ها را با دقت ز يسنج جرم فيبه نام ط يدانشمندان با دستگاه -١٢٣
 .است ومينيگرم آلوم ٤/٥گرم گوگرد برابر شمار اتم ها در  ٦/١شمار اتم ها در  -١٢٤ ٣٢٢٧  SAl ,  
   .گرم است ٠١/٠تا  يزرگر يو دقت ترازو تن ١/٠ تا يتن يها دقت باسكول -١٢٥
   .شمارش تك تك آنها به دست آورد قينمونه ماده را از طر كيموجود در  يتوان شمار اتم ها ينم يدستگاه چيبا ه -١٢٦
  . كرد يريدازه گمشاهده و جرم آنها را ان ميتوان آنها را به طور مستق يكه نم يهستند به طور زير ارياتم ها بس -١٢٧
   .نصف عدد آووگادرو است دروژنيگرم گاز ه ٢تعداد اتم ها در  -١٢٨
 ينسبت جرم الكترون به جرم اتم -١٢٩ Xحدود ٥٠ ٥١٠است.
 .شود ياستفاده م يسنج جرم فيجرم اتم ها از ط يبيتقر يرياندازه گ يبرا -١٣٠
 يجرم اتم يكاياست  ١٢كربن  زوتوپيه جرم آن برابر جرم اك وزنه ايبه  -١٣١ amuشود يگفته م.   
   .بوده است يجرم اتم يريخطا در اندازه گ لياختالف به دل نيگزارش شده است كه ا ٧كمتر از  يدر جدول دوره ا ميتيجرم اتم ل -١٣٢
تم برابر جرم هسته ا بيالكترون به تقر ٢٠٠٠جرم  -١٣٣ H١

.است١
  .كلر دارد گريد زوتوپينسبت ا يشتريب يو فراوان يداريپا دارد، بدون بار ذره ٢٠ هسته خود راز كلر كه د يزوتوپيا -١٣٤
   .كرد يرياندازه گ يمتفاوت يهاتوان با ترازو يجرم اجسام را بسته به اندازه و نوع آن ها م -١٣٥
بوده و مضرب  شتريترازو ب يريجرم جسم از دقت اندازه گ ديبا ،كرد يرياندازه گ ترازو كيجسم را با دقت توسط  كيجرم بتوان  نكهيا يبرا -١٣٦
   .از دقت ترازو باشد يحيصح

در حدود  يزرگر يترازو يريدقت اندازه گ -١٣٧ است. يتن يباسكول ها يريبرابر دقت اندازه گ٥١٠



٥

 .اندازه گرفت توانيم قيدق اريبس هاي ترازو با را آنها جرم،امامشاهده كرد ميمستقتوان آنها را به طور يهستند و نمزير اريها بساتم نكهيبا ا -١٣٨
 فيبا تعر -١٣٩ amuكردند يرياندازه گ زيرا ن ياتم ريز يهاذره  جرمعنصرها  يها افزون بر جرم اتم دانيميش.   
دروژنيه زوتوپيا يجرم اتم-١٤٠ H١

.است ١و برابر با  كسانيآن  يبا عدد جرم قيبه طور دق ،يواحد جرم اتم اسيدر مق ١
به صورت بيالكترون و نوترون را به ترت ياديبن ينماد ذره ها -١٤١ en ٠

١
١
٠ , دهند ينشان م. 

اتم ها  يجرم نسب اسيدر مق -١٤٢ amuاست شتريبرابر و از جرم الكترون ب بيبه تقر ترونجرم پروتون و نو.   
   .است شتريب ياندك ياتم ريذره ز نيتر نيسنگ ياز جرم اتم دروژنيه زوتوپيا نيفراوانتر يجرم اتم -١٤٣
   .كنديرا مشخص م ذره يم نسبو جر يبار نسب بيبه باال به ترت نييد سمت چپ از پااعدا ،ياتمريزذرات درنماد مربوط به -١٤٤
   .برابر است گريكديالكترون و پروتون با  يها ذره ينسب يكياندازه بار الكتر -١٤٥
   .كرد يريجرم آنها را اندازه گ يدستگاه چيتوان با ه يكه نم يهستند به طور زري ياتمها به طور باورنكردن -١٤٦
   .كرد يرياندازه گ ياديان جرم اتم ها را با دقت زتو ياست كه با كمك آن م يدستگاه يسنج جرم فيط -١٤٧
 دروژنياز عنصر ه يگرم ١نمونه  كيدر  -١٤٨ H١

 بيبه تقر١ ٢٣١٠٠٢٦ /اتم وجود دارد.
ياتم جرم واحد زهامرو -١٤٩ amu شوديمشناخته  شگاهيجرم در آزما يرياندازه گ يكاي نيتر جيرا.   
 دروژنياز عنصر ه گرمي ٢نمونه  كيدر  -١٥٠ H١

 بيبه تقر١ ٢٤١٠٤٠٨٢ /وجود دارد ياتم ريز ذره.
   .نديگو يم ذرهآن  يجرم مول ،ه بر حسب گرمذر كيبه جرم  -١٥١
شامل  تروژنيمول گاز ن كي -١٥٢ ٢٣١٠٠٢٦ /است تروژنياتم ن.
   .ستيمول آب برابر ن كيموجود در  يهابا شمار مولكول دروژنياتم همول  كيموجود در  يتم هاشمار ا -١٥٣
گرم گوگرد شامل ٠٨/٠مقدار  -١٥٤ ٣١٠٥٢ / مول از آن است.
خالص  تيگرم گراف ٣٦/٠در  -١٥٥ ٢١١٠٨٠٦١ /اتم وجود دارد.
بيتركگرم از ٥/٧در  -١٥٦ ٢٢ OHC nn اتم است. ٨تعداد عددآووگادرو اتم وجود دارد. يك مولكول از اين تركيب داراي  به  
گرم  ٧/٠موجوددر دروژنيه يتعداد اتم ها-١٥٧ OHCHبرابر است ژنياكس گرم گاز ٢٨/١ موجود در يبا تعداد اتم ها٣.   
يگرم عنصر تك اتم ٢/١١موجود در  يكلر دو برابر تعداد اتم ها گرم گاز٢/١٤موجود در يتعداد اتم ها -١٥٨ A عنصر يجرم مول .است  A
 .باشد يم ٦٦ برابر
اگر جرم  -١٥٩ ٢١١٠٢٠٤١ /مولكول mONگرم باشد  يليم ١٨٤برابر  ٢ mاست ٤ بربرا.
   .است "يمرئنورفروسرخ فرابنفش "صورت  به ينور مرئ ،فروسرخ ،فرابنفش يپرتوها يانرژ نيب مقايسه -١٦٠
  . كرد يرياندازه گ ميتوان به طور مستق يآنها را م يها يژگيو،دور هستند اريما بساز يآسمان جراماگريدو ديكه خورشنيابا-١٦١
   .انحراف را دارد نيشترينور بنفش ب ،از منشور ديحاصل از عبور نور خورش يگستره رنگ انيدر م -١٦٢
   .است يشتريب يانرژ يطول موج كمتر و نسبت به نور زرد دارا ينور بنفش نسبت به نور آب -١٦٣
   .ل موج را دارا هستندطو نيشتريو ب يانرژ نيموج ها كمتر زير ،سيامواج الكترومغناط انيدر م -١٦٤
   .در آنها است ميوجود بخار سد ليدل هبسازد يروشن مراهاابانيخها وبزرگراه،هاكه شب هنگام آزادراه ييالمپ هانور زرد -١٦٥
و مس تراتين ميسد -١٦٦ IIدهنديم رييرنگ شده را به زرد و سبز تغ بيسولفات به ترت .  
   .ابدي يم شيها افزا زموجيفروسرخ به سمت ر يتوهاطول موج از پر -١٦٧
   .دارند يتعداد خطوط برابر يمرئ هيو نئون در ناح ميتيل يخط ينشر فيط -١٦٨
   .طول موج است نيشتريبا ب يانحراف مربوط به نور نيشتريو ب شوديم هيهنگام عبور از منشور تجز ديپرتوخورش -١٦٩
هگاما از مرتب يطول موج پرتوها -١٧٠ ٣١٠ فرابنفش از مرتبه  يكه طول موج پرتوها يدر حال ،متر است باشد يمتر م١١٠.
   .هستند مريينسبت به نور  يكمتر يانرژ يدارا ونيزيشده در كنترل تلو ديتول يسيالكترومغناط يپرتوها -١٧١
   .است شتريب يصنعت سشوارشده در  ديتول يشعله شمع از دما يو دما ترشيشعله شمع ب يگاز از دمادماي شعله اجاق  -١٧٢



٦

   .نانومتر دارند ٧٠٠
   .كرد يرياندازه گ ميتوان به طور مستق يآنها را نم يها يژگيو ،از ما يانام آسمراج گريو د ديدور بودن خورش ليبه دل -١٧٤
   .كند يم جادياز رنگ ها ا وستهيناپ اي شود و گستره يم هيآب موجود در هوا تجز يبا عبور از قطره ها دينور خورش -١٧٥
   .آن چقدر است ياز چه ساخته شده و دما هاريس ايدهد كه آن ستاره  ينشان مرسديها به ما م ارهيسكه ازستاره ها ونوري -١٧٦
   .به دست آورد يشده از مواد گوناگون اطالعات ارزشمند ليگس ياز پرتوها توانيم ،سنج فيط قيدق اريامروزه با ساخت دستگاه بس -١٧٧
   .بنفش استتا سرخ  يهاكمان شامل هفت طول موج از رنگ رنگين -١٧٨
تر مانند  نييفروسرخ و طول موج پا يتر مانند پرتوهابا طول موج بلند سيالكترومغناط يپرتوها گريد شامل يعالوه بر نور مرئ دينور خورش -١٧٩

   .باشد يموج ها م زير
   .كمتر است يينور مر ياما از انرژ شتريب ييويامواج راد يموج ها از انرژ زير يانرژ -١٨٠
   .طول موج هستند نيتاهتركو يگاما دارا يپرتوها ،سيامواج الكترومغناط نيدر ب -١٨١
   .توان با چشم مشاهده كرد يرا م ونيزينشر شده از كنترل تلو سيالكترومغناط يپرتوها -١٨٢
   .نديآ يبه حساب م ييويجز امواج رادمتر،  ١٠٠تا  ١با طول موج  يسيامواج الكترومغناط -١٨٣
   .دنخود را دار ژهيو يخط ينشر فيمانند فلز ها ط زينافلزها ن -١٨٤
   .در آنها است ميوجود بخار سد ليسازد به دل يروشن م اكه شب هنگام آزادراه ها ر يينور زرد المپ ها -١٨٥
   .كند يم رييرنگ شعله تغ ميشعله بپاش يروازمحلول هرنمك را يمقداركه اگر يدارند به طور يرنگ نمك ها شعلههمه  -١٨٦
   .زرد رنگ است آن،گوناگون  يها بيبرخالف رنگ شعله ترك ميرنگ شعله فلز سد -١٨٧
   .باشد ميتينشان دهنده وجود عنصر ل واندت يشعله م كيشده در  جاديرنگ سرخ ا -١٨٨
شده در رنگ شعله مس شرنور ن يانرژ -١٨٩ IIاست ديكلر ميتيدر مورد ل يانرژ نيكمتر از ا ديكلر.   
   .برد يپ يبه وجود عنصر فلز توانيم دهنديم علهآن فلز به ش ينمك ها ايز فل كيكه  يرنگ رييتغ ياز رو كليبه طور  -١٩٠
   .نديگو ينشر م كنديم ليگس سيالكترومغناط ياز خود پرتوها يبا جذب انرژ ييايميماده ش كيكه در آن  ينديبه فرا -١٩١
  است  يخط ينشر فيط همان ست كها يطول موج رنگايخط  نيشامل تعداد معتنها يگستره مرئهادرلزهمه ف ينشر فيط-١٩٢
 .نديگو يجذب م ،دارديم ليگس سيالكترومغناط ياز خود پرتوها يبا آزاد كردن انرژ ييايميماده ش كيكه در آن  ينديبه فرا دانهايشيم -١٩٣

  .است ٢nبه ٤nن از حاصل انتقال الكترو داردnm٤٨٦كه طول موج دروژنياتم ه يخط ينشر فيخط سبز رنگ در ط -١٩٤
   .كند هيعنصر ها را توج گريو د دروژنيه يخط ينشر فيتوانست ط تيمدل بور با موفق -١٩٥
  . است يكوانتوم اي ، گسستهيو در نگاه ماكروسكوپ وستهيپ يكروسكوپيهمانند ماده در نگاه م يانرژ-١٩٦
   .ابدي يم شيفاصله افزا شيالكترون ها با افزا يانرژ ،مات يدر مدل كوانتوم -١٩٧
   .شود يدارد زودتر پر م يتر كوچك ياصل يكه عدد كوانتوماي  هيال ريمطابق قاعده آفبا همواره ز-١٩٨
 يالكترون هيال كيدر -١٩٩ nها برابر  هيال ريحداكثر تعداد ز ٢nداد الكترون ها برابرو حداكثر تع ٢٢ n است.
شمار الكترون ها با  -٢٠٠ ١lجدول برابر استعنصر اين  نيو نوزدهم يعنصر جدول دوره ا نيو پنجم ستيب يدر اتم خنث.  
 يبا دو عدد كوانتوم نيمع هيال رينماد هر ز -٢٠١ n و lباشند يتوانند منف يدو عدد نم نيشود و ا يمشخص م .  
  . ستين كساني ياز دوره چهارم جدول دوره اعنصري  ٢ چيه يتيظرف يشمار الكترون ها -٢٠٢
   .كرد ينيب شيها را پهمه عنصر يالكترون شيتوان آرا يم اصل آفبابا استفاده از  -٢٠٣
  . نشده است لياست و از چند بخش تشك كپارچهيآن  سوم هياتم برخالف ال كيدوم  هيال -٢٠٤
  . است ٤برابر عنصر ليتيم برخالف  دروژنيعنصر ه يخط ينشر فيط ييمر هيها در ناح طخر شما -٢٠٥
آن به داريپا وني يالكترون شيعناصر باشد آرا ياز دوره سوم جدول دوره ا ١٦متعلق به گروه  Aاگر عنصر -٢٠٦ ٦٢٣٣ ps شود يمتم خ.
وني يالكترون شياگر آرا -٢٠٧ ٢Aعنصر  نندهماArباشد عنصرA به دسته s تعلق دارد يجدول تناوب.
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  . دهدينشان م زيهر عنصر را ن يشمار اتم ها ،دهسازن يافزون بر نوع عنصرها بيترك كي يفرمول مولكول -٢٠٨
وني يالكترون شيآرا -٢٠٩ ٢٦٥

٣٠Zn وني يالكترون شيبا آرا٣
٣١Ga بوده و با  كسانيCuمتفاوت است٢٩.

   .است يتيظرفالكترون دو  يداراXد اتم باشن دهيآرگون رس بيگاز نج شيبه آرا ٣Xونياگر  -٢١٠
هيالريز يالكترون هاشمار -٢١١ pهيال ريز يجدول برابر شمار الكترون هاعنصر نيدر اتم پانزدهم s عنصر جدول است نيستميدر اتم ب .  
 :سه عنصر انياز م -٢١٢ CrCuZn ٢٤٢٩٣٠   . خود دارند يالكترون شيدر آرا يتك الكترون هيال ريتنها دو عنصر ز,,
اتم  تيظرف هيال يشمار الكترون ها -٢١٣ Coهيال ريز يبا شمار الكترون ها٢٧  d در اتم عنصر Cuبرابر است٢٩ .  
   .اول است يالكترون هيال شيبرابر حداكثر گنجا ٩سوم  يونالكتر هيال شيحداكثر گنجا -٢١٤
   .وارد شود الكترون ٢٢تواند حداكثر  يم ،اتم در صورت وجود كيمتفاوت  هيراليز نيدر ششم -٢١٥
  .ها است نصرع يچهار برابر تعداد عناصر در دوره اول جدول دوره ا ،تعداد عناصر در دوره سوم -٢١٦
   .پر قرار گرفته است مهين هيال ريآن در دو ز يتيظرف يعنصر وجود دارد كه الكترون ها كي يچهارم جدول دوره ا عناصر دوره انيدر م -٢١٧
   .ندنكيم نييتع اديعنصر ها را با دقت ز يالكترون شيآرا شرفتهيپ يسنج فيط يزه به كمك روش هاوامر -٢١٨
با  يكه تعداد الكترون ها يدر اتم -٢١٩ ١l با  ييتعداد الكترونها فنص تيظرف هيال يتعداد الكترونها ،ستا ١٥در آن برابر ٢lاست.   
 تيظرف هيال شيبا آرا يعنصر -٢٢٠ ٢٥ ٦٥ sdشده است ليستون تشك ١٠و  فيرد ٤از  يست كه در جدول دوره اا يمتعلق به دسته ا.
 يخط ينشر فيطدر ٢nبه  ٣nو٤nشده در اثر انتقال الكترون از شرمشابه رنگ نور ن بيبه ترتليتيم  فلز رنگ شعله فلز مس و -٢٢١
 .است دروژنياتم ه
   .برابر است يالكترون هيال نيرموجود در آخ يتعداد الكترون هابا تيظرف هيال يتعداد الكترون ها ٣١ ياتمباعدد يعنصردر-٢٢٢
 يها هيال ريز انيمدر-٢٢٣ fpsd ٤٦٧٥  هيراليقبل از اشغال شدن توسط الكترون ز,,, fداراي كم ترين فاصله با هسته و كمترين سطح ٤

انرژي است.
همه عنصر ها به جز  يخط ينشر فيط هيقادر به توج ،بور يف مدل اتمبور انجام شد و بر خال ياتم پس از مدل اتم يبرا هيال تارارائه ساخ -٢٢٤

   بود. دروژنيه
رابطه  يالكترون هيال كيدر  -٢٢٥ ٢ nlتواند برقرار باشد ينم.   
   .است٣lبا  يا هيال ريز شيسوم و چهارم به اندازه حداكثر گنجا يها هيتعداد الكترون موجود در الاختالف حداكثر-٢٢٦
nlتا ٠lبا  ييهاهياز ال يالكترون هالي ره -٢٢٧ برابر  هيال ردر ه الكترون شيشده و حداكثر گنجا ليتشك ٢٢ nاست.
   .شود يم نييتع يفرع يتوسط عدد كوانتوم يالكترون هيموجود در هر ال يها هيال ريتعداد ز -٢٢٨
  . از الكترون پر شده است هيال ريز ٣در حال پر شدن است و هيال ريز ٣ يدر عناصر دوره سوم جدول دوره ا -٢٢٩
فشرده  يالكترون شيآرا -٢٣٠ Brبه صورت ٣٥  ٥٢١٠ ٤٤٣ psdAr.است
 يالكترون شيآرا -٢٣١ Cuاعده آفبا به صورت به كمك ق٢٩  ١١٠٤٣ sdArاست.
   .برابر داشته باشد يو فرع ياصل يكه عدد كوانتوم افتيتوان  يرا نم يا هيال ريعنصر ز كيدر  -٢٣٢
   .داد حيآن توض يالكترون شيآرا ياز رو توان يهر اتم را م يها يژگيرفتار و و -٢٣٣
پر از الكترون در اتم  يها هيال ريساخت بشر برابر با تعداد زعنصر نيدر نخست٤nو ٥nبا  ييهااختالف تعداد الكترون -٢٣٤ Xeاست٥٤.   
   .پر دارند مهين هيال ريز كيخود حداقل  تيظرف هيعنصر وجود دارد كه در ال ٤چهارم فقط  هعناصر دور انيدر م -٢٣٥
. برابر است يونديپ يبا شمار الكترون ها يونديناپ يبوده و در آن شمار الكترونهاXH٢به صورت ١٦دارعناصر گروه  دروژنيه بيتركفرمول  -٢٣٦
  . استSeLi٢به صورت  ديسلن ميتيل ييايميفرمول شMgSeبه صورت باشد  ميزيمن ديسلن ييايمياگر فرمول ش -٢٣٧
  است. ييدوتا يوني بيترك كي ديكلر ميو همانند پتاس دياكس ومينيبرخالف آلوم ديسولف ميكلس بيترك -٢٣٨
  . باشند يعنصر فلز كيتوانند  ينم ،دارند جفت نشدهخود دو الكترون  يالكترون نقطه ا شيكه در آرا ييعنصر ها -٢٣٩
  . اند دهيرس تيظرف هيدر ال ييهشتا شيود به آراخ يالكترون شيدر آرا بينج يهمه گاز ها -٢٤٠



٨

 ،يگروه جدول تناوب نيآخر يدر همه عنصرها هيال ريز نيتريخارج يالكترون آرايش -٢٤١ ٦npيها به صورت تك اتمعنصر نياست و همه ا
  . هستند داريپا

 يالكترون شيآرا -٢٤٢ ٦٢٢ ٢٢١ pssنسبت داد داريپا ونيكات كيهم به و  ونيآن كي توان هم به يرا م.
حاصل از  يوني بيدر ترك ونيبه آن ونينسبت تعداد كات ،باشد ١٠و  ٨٠ برابر بيبه ترتAاگر مجموع و تفاوت تعداد ذرات موجود در هسته  -٢٤٣

   .استSK٢نسبت در  نيبرابر با همMg١٢و Aعنصر 
٢ وني -٢٤٤

٢٩Cu همانند عنصرFدارد ازيالكترون ن كيبه  شيها هيال ريز يشدن تمامپركامل  يبرا٩. 
به صورت  ديانيس ونيو Mg١٢ ونيحاصل از  يوني بياگر فرمول ترك -٢٤٥ ٢CNMgعنصر دسته نينخست ،باشد d نيبا ا ،يجدول دوره ا 

 بيترك ليتشك وني ٣CNScدهد يرا م.   
   .را ارائه كرد يالكترون نقطه ا يرفتار اتم ها مدل اتم هيتوج يبرا سيلوئ -٢٤٦
   .رسد يم ددوره قبل از خو بيگاز نج يالكترون شيبه آرا ،كمتر اي ٤ يتيبا تعداد الكترون ظرف يمناسب اتم طيدر شرا -٢٤٧
   .هستند يخنث يكياز نظر بار الكتر يوني باتياكثر ترك -٢٤٨
   .هستند كسانياتم ها  نيب وندياز نظر نوع پHClو ٢CaClتركيب هاي  -٢٤٩
  .برابر است٤SiHرسد با  يم ييهشت تا شيآرا هبكه در مولكول آب  ييتعداد اتم ها -٢٥٠
   .است دياكس مينسبت در كلس نيبرابر همدر پتاسيم نيتريد  ونيبه آن ونينسبت تعداد كات -٢٥١
   .باشدN٧تواند  يمXو Al١٣تواند  يمAاتم ،AX بيبا توجه به فرمول ترك -٢٥٢
   .است ٣LiNو٢MgCl بيبه ترت و ليتيم نيتريد ديكلر ميزيمن ييايميفرمول ش -٢٥٣
تواند متعلق به دسته  يمM ،شدبا٣٢OMبه صورت Mعنصر  دياكس ييايمياگر فرمول ش -٢٥٤ sباشد.   
متعلق به دسته  Xاگر XOيوني بيدر ترك -٢٥٥ sآخر  هيموجود در ال يهاالكترون يبرا يفرع يكوانتوم يمجموع عددها ،در دوره چهارم باشد

   .است ٦برابر  ونيكات
   .برابر استCaO بيترك ونيو آن ونيدر كات١lبا  يشمار الكترون ها -٢٥٦
  است.  يموجود در مولكول متان از نوع اشتراك يوندهايپ -٢٥٧
   .است شتريب اكيمونواحد از مولكول آ كيمتان به اندازه  ياشتراك يتعداد جفت الكترونها -٢٥٨
 .كمتر است٢SO يواحد از جرم مول ٤٠متان به اندازه  مولي جرم -٢٥٩ ٣٢١٢١٦١  SCOH ,,,  
   .استHClتعداد در مولكول  نيا فنص رسنديم ييتاهش شيبه آرا متانكه در  ييتعداد اتم ها -٢٦٠
  .اند افتهيدست  بيگاز نج نيسوم يالكترون شيآراه و هردو ب دارد ليتيم فسفيد بيترك ونيبا آن يكساني شيآراديترين ميپتاس بيترك ونيكات -٢٦١
  .است ديفلور مول آلومينيم ٣ ليتشك يبرابر با تعداد الكترون مبادله شده برا دياكس ميزيمنمول  ٥/٤ ليتشك يتعداد الكترون مبادله شده برا -٢٦٢
حاصل از عناصر  بيدر ترك ونيآن به ونيكات نسبت تعداد -٢٦٣ FCs ٩٥٥ با  يها به تعداد الكترون٣nبا  يبرابر با نسبت تعداد الكترون ها ,

١lدر اتم Crاست ٢٤. 
 يالكترون نقطه ا شيآراها در جفت الكترونبرابر تعداد  ١٥ يبا عدد اتم يعنصر يالكترون نقطه ا شيشده در آران جفت يتعداد الكترون ها -٢٦٤

   .است ٩ يبا عدد اتم يعنصر
بينج يگازها انيمدر-٢٦٥ ArNeHe    .است شتريب يمشتر ارهيسآن در يدرصد فراوانباشدگازنجيب كمتر يهرچه عدد اتم,,
 هيال ريكه زعنصري در -٢٦٦ ٢lاست تعداد الكترون با  الكترون ١٥ يآن دارا ١l با  ييبرابر تعداد الكترونها ٢ممكن است ٠lباشد .  
XYيعنصر ها تيظرف هياگر ال -٢٦٧ به صورت  بيبه ترت , ٢٢٢٢ ps و ٤٢٢٢ ps٢مولكول ،باشدXY شيدر آرا يكوواالنس ونديپ ٤ يدارا

   .خود است يالكترون نقطه ا
   .اند دهيرس هشتايي شياست همه اتم ها به آرا دروژنيكربن و ه ياتم ها يگرم كه دارا ١٦ يبا جرم مول يدر مولكول -٢٦٨
   .است٢Oو  ٢Clدو مولكول ياشتراك يوندهايتعداد پ مجموعبرابر  متانو  ديكلر دروژنيه يها دروژنياختالف تعداد ه -٢٦٩
   .كنند يشركت نم ييايميواكنش ش چيهستند و در ه ريواكنش ناپذ بينج يهمه گازها -٢٧٠



٩

 .دارد ييتا ٨ شيبه آرا يابيدستالكترون و يفتن تعدادبه گر ليمناسب تما طيشرادر،باشد ٤برابر با  ايشتريب ياتم تيظرف هيتعداد الكترون الاگر-٢٧١
ولكولدر م -٢٧٢ ٢N هستند تروژنيعدد از آنها متعلق به هر دو اتم ن ٦كه  شوديم افتي الكترون ١٤.   
  .نديگويم يزوتوپيا يساز يغن دهنديم شيعنصر را افزا كي يها زوتوپياز ا يكي يكه در آن شمار نوترونها ينديبه فرا -٢٧٣
٤٢يهادر گونه -٢٧٤ CHCaOHClSNa    .وجود دارد ونديسه نوع پ ,,,
   .است كسانياي دوره از جدول دوره  كيهر عنصر است كه در عناصر  ييايمياز خواص ش يريواكنش پذ -٢٧٥

  شماره موارد نادرست فصل اول شيمي دهم:
٦٦ -٦٣ -٦١ -٥٤ -٥٣ -٥٠ -٤٨ -٤٧ -٤٥ -٤٠ -٣٨ -٣٣ -٣٠ -٢٩ -٢٧ -٢٦ -٢١ -١٩ -١٨ -١٤ -١٠ -٨ -٧ -٦ -٥ – ٢  

١٠٨ -١٠٥ -١٠٣ -١٠١ -١٠٠ -٩٩ -٩٨ -٩٦ -٩٥ -٩٣ -٩٢ -٩١ -٩٠ -٨٩ -٨٨ -٨٧ -٨٣ -٨١ -٧٩ -٧٨ -٧٥ -٧٢ -٧٠ -٦٩  
١٥٧ -١٥٥ -١٥٣ -١٥٢ -١٥١ -١٤٩ -١٤٦ -١٤٣ -١٤٠ -١٣٨ -١٣٧ -١٣٤ -١٣٢ -١٣١ -١٣٠ -١٢٨ -١٢٤ -١١٩ -١١٦ -١١٥ -١١٣ 
١٩٩ -١٩٨ -١٩٦ -١٩٥ -١٩٣ -١٨٩ -١٨٧ -١٨٦ -١٨٢ -١٧٩ -١٧٨ -١٧٥ -١٧٣ -١٧٠ -١٦٩ -١٦٨ -١٦٤ -١٦١ -١٦٠ -١٥٨  
٢٤٣ -٢٤١ -٢٤٠ -٢٣٩ -٢٣٨ -٢٣٥ -٢٣١ -٢٢٩ -٢٢٨ -٢٢٧ -٢٢٤ -٢١٨ -٢١٣ -٢١١ -٢١٠ -٢٠٩ -٢٠٥ -٢٠٤ -٢٠٣ -٢٠٢  
٢٧٥ -٢٧٤ -٢٧٣ -٢٧١ -٢٧٠ -٢٦٨ -٢٦٥ -٢٦٣ -٢٦٠ -٢٥٩ -٢٥٦ -٢٥٤ -٢٥٣ -٢٥١ -٢٤٩ -٢٤٨ -٢٤٧ -٢٤٦  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :فصل دوم شيمي دهم  بررسي عبارت هاي درست و نادرست
 .افتد ياتفاق م نيهواكره به سطح زم هيال نيتر كينزددرآب و هوا راتييغتاست و ديآب و خورش ،هواكره ،نيزم انيبرهمكنش م جهينت،آب و هوا-١
هوا كره به طور منظم  يدما،نيكه با دور شدن از سطح زم يبودن آن دانست به طور يا هيبر ال يليتوان دل يهواكره را مردما د رييروند تغ -٢
   .ابدي يم اهشك
   .است هيال نيدما در ا راتييتغ يمشابه روند كل ،سب ارتفاعحبرتروپوسفر  هيفشار در ال راتييتغ يروند كل -٣
   .دوم هواكره است هيسوم هواكره برخالف ال هيارتفاع در ال شيدما برحسب افزا راتييتغ يروند كل -٤
   .شود يم ديتول زين دياكس يدگردگاز گو ،دياكس يدر سوختن زغال سنگ عالوه بر بخار آب و گاز كربن د -٥
يدمادر عيما يجز به جز هواريقطت نديفرادر-٦ Kكره همچنان به حالت گاز هستنددهنده هوا ليعمده تشكهرسه جزء١٩٣.  

يدمادر عيما يجز به جز هواريتقطدر-٧ cشود ياز آن جدا مدرآمده و عيهوا به حالت ماموجوددردياكس يكربن دگاز٧٨.
   .شوديخارج م ريزودتر از ستون تقط ، نيتروژندهنده هوا كره ليسه گاز عمده تشك انياز م ،ميكن ريقطترا  عيما ياگر هوا -٨
 :دهنده هوا كره به صورت لينقطه جوش سه گاز عمده تشك بيترت -٩ ٢٢ OArN  .است

   .ميكن يخود حس نمكنار و وجود آنها را در مينيب يكه آنها را نم يهستند به طور يها نامرئهمه گاز -١٠
   .شوديشده م يطول عمر فلز جوشكار شيباعث استحكام و افزا ياستفاده از آرگون در جوشكار -١١
   .شودياستفاده م يكيخنك كردن قطعات الكترون يموجود در هواكره برا بيگاز نج نياز فراوان تر -١٢
   .شود يم ليتبد ينوران يفقط به انرژ موجود در آن ييايميش يسوزد و انرژ يم يچرب ،سوز هيدر چراغ پ -١٣
   .داد صياطراف تشخ طيمحوجودآن رادر يدستگاه چيهتوان با ينمو رنگ استيببوو يب يگاز،آرگونهمانندديكربن مونوكس-١٤
   .شود ياستفاده م يكيولوژيب ينمونه ها ينگهدار يدهنده هوا كره برا ليگاز تشك نيتراز فراوان -١٥
   .ما در آن در حال چرخش است ارهياست كه س يبه عهده هاله گاز نيسرتاسر كره زمآب در عيتوز -١٦
   .قرار دارد ،رنگ است يآب يهواكره كه به صورت پوشش يهاكنش گاز رفتار و برهم ،خواص يبررسسالم در گرو يتداوم زندگ يها راه افتني -١٧
   .است نيوجود جاذبه زم ليبه دل نيعدم خروج گازها از اتمسفر زم -١٨
   .آنها است ييگرما يانرژ ليبه دل نياتمسفر زمموجود در يگاز يمولكول ها يجنبش دائم -١٩
   .ظرف است وارهيآن با د ياز برخورد مولكولها يفشار دارد و فشار هر گاز ناش ،گوناگون يهاداشتن گاز ليهواكره به دل -٢٠
   .باشديم اكرهبودن هو كنواختيو  بودن كپارچهيبر  يليدما در هواكره دل راتييروند تغ -٢١
   .شوديبر بدن ما وارد م كساني زانيهمه جهت ها و به مهواكره در يهافشار گاز -٢٢
   .از هوا جذب كنند ميرا به صورت مستق تروژنيقادر هستند كه گاز ن اهانيگ -٢٣
   .باشديم تروژنياست و سرشار از گاز ن دياكس يتروپوسفر فاقد كربن د هيخشك و پاك در ال يهوا -٢٤
   .مانده است يباق ١به  ٤حدود ٢Oبه گاز  ٢Nگاز يش تاكنون نسبت درصد حجميسال پ ونيليم ٢٠٠از  -٢٥
گاز  نياز فراوان تر يدارمق ،شونديم هيته ژنيبه دست آوردن گاز اكس يكه برا ييدر اغلب نمونه ها ،عيما يجز به جز هوا ريتقط نديدر فرا -٢٦
   .شود يم افتيهواكره  بينج
   .كند يشركت نم يواكنش چيشده و در ه هيته اديز اريبا خلوص بس عيما يهوا زجز به ج ريتقط نديفرا يط يميگاز آرگون در پتروش -٢٧
   .ميكن يساس اختالف در نقطه جوش جداسازابر سازنده هواكره را يهاهمه گاز ميتوانيم عيما يجز به جز هوا ريتقط ندفراي از استفادهبا -٢٨
   .است يودصعكامًال  ،ميكنو آرگون رسم ژنياكس،تروژنين ،وميهلچهارگاز يبرارا"يحسب جرم مولجوش برنقطه "اگرنمودار-٢٩
   .شود يم افتي يستيز يهمه مولكولهااست كه درساختار ژنياكس،دهنده هواكره ليتشك يگازها يحجمرتبه اول درصد -٣٠
   .مختلف هواكره وجود دارد يها هيدر ال )وني ايمولكول ، اتم(متفاوت به صورت شش گونه  ژنيعنصر اكس -٣١
   .كنند ياستفاده م ژنيكپسول اكساز كوهنوردان هنگام صعود به قله ها ،در ارتفاعات باال ژنيبه علت كاهش فشار گاز اكس -٣٢
   .گاز فراوان در هواكره است نيچهارم ،رديگ يمورد استفاده قرار م يجوشكار ياثر برا يب طيمح جاديكه در ا يگاز -٣٣
   .ستيكاهش دما به صورت منظم ن روند ،نيارتفاع از سطح زم شيبا افزا -٣٤


