


 )3فرعي (

  
  »به نام كيمياگر هستي« 

  
عميـق و  داريم. هدف شما يادگرفتن شيمي دهم و هدف من انجام تمام كارهايي است كه شما را در يـادگيري   مشتركيهاي  من و شما هدف

من، مربي! من عاشق كارم هستم، عاشق كند. ما درست مثل اعضاي يك تيم هستيم. بازيكن اصلي شما هستيد و  مطالب شيمي دهم ياري مي دقيق
ي جديدي براي نگاه كـردن بـه آن    زنم تا باالخره زاويه قدر با آن سروكله مي رسم، آن اي مي نوشتن، عاشق ياد دادن. هنگامي كه به موضوع پيچيده

اهـل فـن    ام امـا اشـكالي نـدارد، چـون     دي كشـيده در نوشتن مطالب اين كتاب سختي زياپردازم.  ها به بيان آن مي ترين واژه پيدا كنم و بعد با ساده
هـاي زيـادي    ي اين كتاب حرف شود. به عنوان مقدمه خوانده مي »به آساني«نوشته شده ولي  »به سختي«مطلب خوب مطلبي است كه  دانند كه مي

كه مطـابق معمـول بـا     عليرضا تمدنيو از آقاي ام. اما در اين جا وقت را مغتنم شمرده  هاي بعد توضيح داده ها را در صفحه براي گفتن دارم كه آن
كنم. در ضمن، ايـن دوسـت و همكـار     اند تشكر و قدرداني مي ي خود نقش مهمي در بررسي كارشناسي اين كتاب داشته ريزبيني و همت صادقانه

هـا را   ند. با اين كه هنـوز ايـن كتـاب   ا هايي را براي آمادگي امتحانات تشريحي در درس شيمي آغاز نموده عزيزم مدتي است كه خود تأليف كتاب
هـاي   ترسيم طرح اميرحسين داوديهنرمند گرانقدر آقاي  .پخت ايشان خواندني است ام اما با شناختي كه از ايشان دارم، مطمئن هستم دست نديده

آرايي اين كتـاب،   در تايپ و صفحه عزيزيمعصومه كنم. خانم  اند كه از ايشان نيز تشكر مي كارتوني و نيز طراحي جلد اين كتاب را برعهده داشته
انـد كـه بـدين     ها و نمودارها متحمـل شـده   نيز زحمات زيادي در رسم شكل مينا غالم احمدياند و خانم  نهايت دقت و حوصله را مبذول داشته

  كنم. وسيله از ايشان تشكر مي
هـا (بـه ترتيـب     خـانم . انـد  يش از چاپ، قبول زحمت نمودهمند در بازخواني و بررسي اين كتاب پ عالقه آموزان همچنين جمعي از دانش 

   آقايـان (بـه ترتيـب حـروف الفبـا):     ، فاطمـه نبـوي ثالـث و فرشـته نـوروزي       ، مهشـاد زاهـدي  پريا تمـدني  ، مهسا اسدي انارحروف الفبا): 
بدين وسيله از اين عزيـزان نيـز    .باديزاده بها و علي محب ، محمد كمالارشيا طالبي ،، محمد صادق شيركوند محمدرضا بندي حسين آقايي، 

  دارم.را ها  براي آنروزافزون و آرزوي توفيق  نمودهتشكر و قدرداني 
  نظـرات و پيشـنهادهاي خـود   از را تقاضـا دارم كـه مـا    ي خوانندگان اين كتـاب   دبيران و اساتيد محترم شيمي و نيز كليهكليه در پايان از 

  مند سازند. بهره 
  بهمن بازرگاني   

  
هـاي درس و   هـايش چطورنـد؟ خوبنـد؟ بدنـد؟ ايسـتگاه      پرسيد راجع به چي؟ خُّب معلوم است ديگر، راجع به اين كتاب. تست كالً نظرتان چيست؟ .... مي

خواهـد   تـان مـي  هاي كارتوني. اصالً در مورد هر چـه دل  طور در مورد طرح كنيد؟ در مورد طرح روي جلد نظر بدهيد، همين ها را خوب درك مي چطور؟ آن  نكته
  فرمايد: ي لطف و مهرباني شماست. شاعر در اين باره مي گوييد نشان دهنده گيريد و نظرتان را مي نظر بدهيد. همين كه با ما تماس مي

  

  
 : از طريق تلگرام    .................................................................................................................  @ Bazargani Bahman Chem Academy     

  اينستاگراماز طريق :    .............................................................................................  @ Bahman – Bazargani – Chem – academy     
  از طريقE-mail :  .....................................................................................................................................   bahman. bazargani @ yahoo.com  

در ضـمن، فرامـوش نكنيـد كـه بگوييـد راجـع بـه چـه كتـابي          توانيد به طور مستقيم با مؤلف كتاب (بهمن بازرگاني) تماس بگيريـد.   هاي فوق مي با آدرس
  دهيد. ممنون. چندم، داريد نظر مي تر از همه چاپ و چه سالي (دهم، يازدهم و ...) و مهم ، فيل شيمي و ....)(تست
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  ي ناشر مقدمه
جـا هـم بعضـي     اند كه نه خيلي زيادند و نه خيلي كم. مثل خيلي جاهاي ديگر، ايـن  اي در آن گرد هم آمده ي كوچك است. عده كلبهجا يك  اين

  .1ي جاهاي ديگر مهم نباشد شايد در همه ي جاهاي ديگر هم مهم است؛ ولي بعضي چيزهاي ديگري هم مهم است، كه چيزها مهم است كه در همه
گيرد تـا بفهمـيم آن چيـزي كـه بـه عنـوان        ها در جهت آن قرار مي كه چه كاري صحيح است. بعد تالش انديشيم به اين جا در اولين گام، مي اين

كنـد كـه صـحيح اسـت ديگـر! يـك راه        ياي كه خودش بگيرد، طبيعتاً فكر م هست؟ آخر هر كسي هر نتيجه» صحيح«ايم، آيا واقعاً  شناخته» صحيح«
كنند چك شود. اگر از منظرهاي مختلـف بـاز    هاي متعددي كه موضوع را از زواياي مختلف نگاه مي آخر، با ذهن» صحيح«تواند اين باشد كه اين  مي

» صـحيح «ك چيزي شايد در ايـن شـرايط   شود. تازه! تغيير شرايط را هم بايد در نظر گرفت؛ ي تر مي هم صحيح به نظر آمد، دل آدم يك مقدار مطمئن
جمعـي   هايي كه دسـته  ي آن وقت حتي همه نباشد (به خصوص در مورد فشار!). آن» صحيح«ولي اگر دما يا فشار يا زمان تغيير كند، شايد ديگر  باشد، 

  ! 2جمعي با هم ممكن است همان را يك جور ديگري ببينند اند، همگي دسته ديده با هم يك چيزي را صحيح مي
كنيم براي انجام آن بـه بهتـرين نحـوي كـه      كه مطمئن (نسبي) شديم كه يك كاري (احتماالً !) صحيح است، تمام توانمان را صرف مي بعد از اين

بينديشيم،  توانيم. اين برايمان مهم است. اما در كنار اين كارها، چيزهاي ديگري هم هست كه برايمان مهم است. مثالً برايمان مهم است كه به شما مي
گيريـد؟ يـا    هاي ديگرتان را، فقـط شـيمي يـاد مـي     خوانيد، يا كتاب انديشيد! وقتي اين كتابتان را مي و به اين بينديشيم كه شما داريد به چه چيزي مي

  فيزيك؟ يا رياضي؟ يا...؟
كنيد؟ مثالً به  هاي اجتماعي هم فكر مي كردن معادله» موازنه«خوانيد، آيا هيچ به  هاي شيميايي را مي هاي واكنش كردن معادله» موازنه«وقتي روش 

تـرين   توان ميانگين توليد ثروت را در جامعـه تـا حـدي بـاال بـرد كـه حتـي پـايين         را زدود؟ و چگونه مي» فقر«ي كريه  شود چهره كه چگونه مي اين
بـار   دانم! منتها سؤالم ايـن  اري است حرفهايم، نه؟ آري، ميي رشد برخوردار شوند؟ خيلي تكر هاي درآمدي جامعه نيز از حداقل امكانات اوليه دهك

هـاي تكـراري را بـزنيم و هـي      شود كه ساليان سال، هي اين حرف شود؟ چه مكانيسمي باعث مي هاي تكراري تمام نمي اين است كه چرا اين حرف
هـا هـم از    ندارد و ما داريم؟ آيا اتريشي (Homeless)خانه  بي خواب و بزنيم و هي بزنيم و هيچ اتفاقي هم نيفتد؟! چرا كشوري مثل اتريش، خيابان

انـد؟   ها با چنين سازوكاري اختالف طبقاتي را در كشورشان به حداقل رسانده هايشان تمام شده؟! آيا آن خانه اند بي گرفته» ها جشن عاطفه«بس مثل ما 
هـاي خردمندانـه، علمـي و     انـد؟! يـا مكانيسـم    ها كـه نداشـته   اند به آن اند و داده تهشان را گرف طوري حل شده كه مثالً پول متمولين شان اين آيا مشكل

كننـد، آيـا اسـم     ريزي مي شناسي و علم اقتصاد بر اين تغيير حاكم بوده؟ كساني كه در اين راستا برنامه ي دقيقي مبتني بر دانش جامعه شده ريزي برنامه
ي ساده در اينترنت، كلّـي  »جست و جو«با يك [اند؟  را شنيده ]ثروت در ميان افراد جامعه است،كه نمايانگر توزيع [ (Gini Index)شاخص جيني 

شـوند، كدامنـد؟ و آيـا     اند كه مباني علمي و عواملي كه موجب تغيير اين شاخص در جوامـع مـي   و آيا مطالعه كرده ]شود. مطلب راجع به آن پيدا مي
ي توزيع ثروت در ميان قشرهاي مختلف جامعه، برخالف تصور ما، در اغلب كشـورهاي اروپـاييِ    هدهند توجه دارند كه وضعيت اين شاخصِ نمايش

محوري در جهان سوم بهتر است! آيا اگر صـد سـال ديگـر هـم مـا همـين كارهـاي         داري، از كشورهاي مدعي عدالت داراي نظام منحوس(!) سرمايه
هـايي كـه تـوي شـيمي      شـود؟ ايـن روش   ي طبقات جامعه و كـاهش تبعـيض حـل مـي     همهمان را بكنيم، معضل فراهم آمدن امكان رشد براي  فعلي
  شود كه اين جاها هم به درد بخورد يا ...؟!  اي توي آن پيدا مي ها، ايده خوانيد براي موازنه كردن معادله مي

 2003ي صلح نوبـل سـال    ربط هم نيست! جايزه بيها! ولي به نظر من پر شايد به نظرتان بيايد كه اي آقا، چه ربطي دارد آخر شيمي به اين حرف
ي حقوق به وي اعطـا كردنـد.    اش در رشته دوستانه هاي انسان دان بود و اين جايزه را به خاطر فعاليت را يك خانم ايراني (شيرين عبادي) برد؛ حقوق

شناسـي بـود؛ در طـي     اش زيست ي تحصيلي دانشگاهي شتهكه ر» 3وانگاري ماآتاي«را هم يك خانم كنيايي برد به نام  2004ي صلح نوبل سال  جايزه
ميليـون اصـله    20ي زنان كنيا، بيش از  و به كمك جامعه» جنبش كمربند سبز«دهي كرده بود به نام  اي عظيم و مردمي را سامان ساليان متمادي، پروژه

  ي زنـان  شناختي و فرهنگي و تأثير عظيم آن بر جامعـه  دهاي جامعهاش با فراين ـ محيطي خاطر تلفيق نگاه زيست نهال در كنيا و شرق آفريقا كاشت! به
دوسـت اروپـايي كـه سـاليان      شناسيدش كه؟ پزشك انسـان  طور؛ مي ي بزرگ صلح به او اعطا شد. آلبرت شوايتزر چه آفريقا، جايزه ]و ايضاً مردان [ 

  يان را برانگيخت.ترين مناطق آفريقا كرد و حيرت جهان درازي از عمرش را صرف خدمت در محروم
هـا،   شناسي، پزشكي، شيمي يا ... . مهم اين اسـت كـه در كنـار خوانـدن هـر كـدام از ايـن        اين مهم نيست كه كسي حقوق خوانده باشد، زيست

ولش زمان، مقداري از روحي هم در او حلول كند؛ روحي از جنس نوعي شناخت عمومي و انساني. حاال هرچه خوانده باشد، آن روح مسـير حلـ   هم
قدر باشـد؛ اول، وجـودش مهـم     اش چه كند! و باز هم در ابتدا، مهم نيست كه بزرگي آن روح يا بزرگي حلولش يا بزرگي اثرگذاري را در آن پيدا مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ودمان هم بفهمانيد! ما كه خودمان نفهميديم چي نوشتيم! اگر شما فهميديد لطفاً براي ما نامه بنويسيد و به خـ  1
  تان لطفاً در اين مورد هم ما را راهنمايي بفرماييد. راستش را بخواهيد، در اين قسمت هم باز خودمان منظور خودمان را نفهميديم! در نامهـ  2

3- Wangari Maathai  
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اگـر بشـود   تـا هـم    2هزار تا هم ....، حتي  2هزار تا هم اگر شد،  20ميليون اصله درخت بكاريم؛  20كه  است و نوعش. قرار نيست فكر كنيم به اين
اين نوع » ميانگين«ها، مقداري از آن جنس بشود؛  نگاه» نوع«مان، خدا بدهد بركت! مهم حركت در اين مسير است. مهم اين است كه  توي حياط خانه

يكـي در   كنـد؛  نگاه در جامعه، با گذشت زمان، مقدارش آرام آرام كمي زيادتر بشود؛ حاال ضروريات و شرايط زندگي هركس يك جوري ايجاب مي
ي يك محله، يـك شـهر، يـك كشـور يـا       شود و در عرصه ها آرام آرام شرايط برايش مهيا مي كند؛ يكي از ميان همان ي كوچك عمل مي يك محدوده

اسـت،  » اورست«ها  دانيد چه تعداد كوه دارد؟ خيلي! درست است كه يكي از آن كند. سلسله جبال هيماليا را كه مي اي جهاني عمل مي حتي در عرصه
قد(!) ديگر هم دارد؛ حاال يكي به نمايندگي بقيه شده اورست. مهم دراز بودن نيست! مهم كوه بودن است؛ استوار بودن، و  هاي قد و نيم ولي كلّي كوه

فـاهيم  شـود فـرع قضـيه. كمـي نيسـت؛ كيلـويي نيسـت؛ بعضـي م         مهم است، حاال كدام كوه درازتر است ديگر مي» نوع«بخشي از آن زنجير بودن؛ 
وقت اسـت كـه آن آدم آرام    آيد. مهم آن است كه مقداري شناخت از اين جنس در آدم حلول كند. آن ها درنمي جوري در قالب عدد و كيلو و اين يك

تم ها اصالً متوجه نشده كه شـروع كـرده بـه سـوختن! ا، راسـتي، گفـ       ؛ و اين در حالي است كه، خودش، خيلي وقت»سوختن«كند به  آرام شروع مي
ام! يك جور سوختني داريد مثل سوختن نوار منيـزيم، سـريع و پرسروصـدا و پرنـور و حـرارت       هاي كتابتان ديده سوختن؛ اين را هم در بين واكنش

ي سـني شـماها طـوري     شـود. محـدوده   اش هم چندان حس نمي تري هم دارد؛ گاهي حتي شعله . اما سوختن، انواع آرام]شود البته! زود هم تمام مي[
بينـد، مثـل سـوختن     هايي مي تري ببريد؛ جوانيد و پرحرارت و پرانرژي؛ آري، آدم يك مدل سوختن ست كه شايد از تماشاي مدل اول آن لذت بيشا

  افتم: ي سعدي مي بيند، مثل سوختن شمع، آرام. ياد صحبت شمع و پروانه هايي مي ها هم يك مدل سوختن پروانه، ناگهاني. بعضي وقت
 ارم كه چـشـمم نـخـفــتشـبـي ياد د  
  كـه مـن عاشـقم گــر بسـوزم رواست  

  شنـيـدم كـه پـروانـه با شـمــع گـفـت
  تـو را گـريـه و سـوز بـاري چـراسـت؟

  گويد: و شمع بعد از توضيحي در باب سوختنش، در ادامه مي
................................................................. 

  مــدعي عشــق كــار تــو نيســت     كــه اي
ــام     ــعله خ ــك ش ــيش ي ــزي از پ ــو بگري   ت
  تـو را آتـش عشـق اگـــر پــر بـســوخت   

  

................................................................  
  كـــه نـــه صـــبر داري نـــه يـــاراي ايســـت

ــتاده  ــن اســ ــام  مــ ــوزم تمــ ــا بســ   ام تــ
  مـرا بيـن كه از پــاي تــا ســر بسـوخــت    

 
*  *  *  

دوسـت   بوده است كه مس را به طال تبديل كند. ياد گروهي از مردمان انسـان » كيميا«ها به دنبال  وجوي انسان گويند علم شيمي حاصل جست مي
 كنند. گروهي از مردم عادي كوچه و بـازار كـه نـه    كه در قالب يك تشكل كامالً مردمي و غيردولتي در اروپا فعاليت مي» طلب صلح«افتم، گروهي  مي

اند. گروهي كه وقتي شنيدند در  شان، گرد هم آمده هاشان، بلكه به دنبال حركتي خودجوش و ناشي از شناخت انساني تحت تأثير و تحريك حكومت
هاي نظامي قرار دارند، رنج سفر را بر خـود همـوار كردنـد، تـا آن شـهر       ي تانك دفاع شهري در معرض حمله يكي از كشورهاي خاورميانه، مردم بي

اي انساني درست كردند، يك پليمر انساني! و من تصـويري كـه از    هايشان را به هم دادند و زنجيره هاي ورودي شهر، دست فتند، و گرداگرد دروازهر
! و هيچ سالحي هم نداشتند جز انسانيتشان؛ و من ها ديدم را هرگز فراموش نمي آن تصوير  كنم، ايستاده بودند همچون كوه، اورست هم نداشتند اصالً

نگريست و مانده بود كـه   زده به اين سد انساني مي ي تانك باال آورده بود و بهت آن نظامي را هم كه تانكش را متوقف كرده بود و سرش را از دريچه
.كنم كه آن نظامي هم يك انسان  و البته، نيز فراموش نمي[كنم.  اش ادامه دهد، هرگز فراموش نمي حاال چگونه بايد به پيشروي   ]بود حتماً

گردم كه ساختن چنين كيميايي را به من بياموزند. حتمـاً در   هايي مي ها زده شده، و به دنبال آدم ي اين آدم گردم كه به انديشه به دنبال كيميايي مي
كنـد. از طـرف ديگـر، بـا     اش  اش بزند، جاليش دهد و درخشـنده  ي يافتن كيميايي باشد، كه آن را به انديشه ميان شما هم كسي هست كه در انديشه

گردم! دنبال چيزي كه ناگهان باعث تغيير، آن هم از نـوع   مي» كيميا«كنم كه نكند اصالً اشكال كار و فكر من همين باشد كه دارم دنبال  خودم فكر مي
و انفجاري است، يـا تـدريجي و تجمعـي؟     اي صورت لحظه تر به در فكر و روح انسانِ امروزين، بيش» تغيير«فَيكوني(!) شود. آيا روند و سازوكار  كُن
گيرند يا دفعتاً و ناگهاني؟ نكند گشتن به دنبال عـاملي كـه    ، فرآيندهايي هستند كه ذره ذره و آرام آرام در طول زمان شكل مي»تغيير«و » شناخت«آيا 

ي گذشـته باشـد؟ و نكنـد مـن امـروز دارم       انگارانه ههاي ساد ماهيت و هويت و ذات همه چيز را عوض كند، متعلّق به فرهنگ» ناگهان«كيميامنشانه، 
  گردم! ي موضوعي امروزين، با روشي ديروزين دنبال راه حل مي درباره

  قدر ... تا شايد وقتي ديگر. شود ... فعالً تا همين ... ديگر فكرم (در واقع، فكّم!) دارد خسته مي
  و سرفراز سالمت باشيد
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  اده در اين كتابي نمادهاي مورد استف توضيح درباره
  

  
    .........................................................................................................................................  )  !ي درسي شما  هاي درس و نكته (جزوه ايستگاه  
  

  اند كه  و نكته بيان شدههاي درس  هاي كليدي و مهم در قالب ايستگاه ي تشريحي اين مجموعه، نكته نامه در پاسخ
ها در واقع  شود. اين ايستگاه به كالبد شما منتقل ميهاي مستتر در آن  ي جان كتاب درسي همراه با نكته ها، عصاره ي دقيق اين ايستگاه با مطالعه

هـا را بلـد هسـتيد. شـايد نمـاد       ي مطالـب و نكـات الزم بـراي حـل تسـت      ها مطمئن باشيد كليه ي درسي شما هستند و با يادگيري آن جزوه
   1دنا را ديده Breaking Badهايي كه سريال  ا آنــبراي بعضي از شما عجيب به نظر برسد ام  هاي درس و نكته ايستگاه

تـرين و   دانند جريان چيست! در اين سـريال كـه يكـي از موفـق     مي
، يـك معلـم شـيمي    2ها در سطح جهـان اسـت   ترين سريال پربيننده

پـس   (Walter White)زحمتكش و با اخالق به نام آقاي والتر وايت 
شود كه به سـرطان   يــنجام يك سري معاينات پزشكي، مطلع مااز 

  يز زيادي ازــگويند كه چ يــشده است و پزشكان به او مريه مبتال 
هايي بسيار پرهزينه است، اما او كه يك معلم شيمي با حقـوق نسـبتاً پـاييني     ي احتمالي وي، انجام درمان عمر او باقي نمانده است. تنها راه معالجه

گيـرد   ل و همسري باردار دارد بسيار مستأصل شده و تصميم ميي سنگيني نيست. آقاي وايت كه يك پسر معلو است قادر به پرداخت چنين هزينه
(شيشـه)   3ي مخدري به نام متامفتـامين  ي شيمي كمك گرفته و با توليد ماده از آخرين تيري كه در كمان دارد يعني تخصص و اطالعاتش در زمينه

هـاي   خصص آقاي والتر وايت در كارهاي آزمايشگاهي، كريسـتال ي درمان خود را تأمين كند. از قضا به دليل ت در يك آزمايشگاه زيرزميني، هزينه
گيرد. در ادامه، آقاي والتر وايت طي ماجراهاي جالبي بـه   آبي رنگ توليد شده توسط او به شدت مورد استقبال باندهاي قاچاق مواد مخدر قرار مي

اش  رود بـه طـوري كـه او كـه قبـل از بيمـاري       قاچاق مواد مخدر پيش مـي  هاي ها تا باالترين رده طور ناخواسته از سروكار داشتن با خرده فروش
ترين قاچاقچيـان نيـز از او    شود كه حتي خطرناك القلب مي معلمي زحمتكش، متعهد و خوش قلب و مهربان بود رفته رفته تبديل به هيواليي قسي

هـاي گونـاگون، از    ه آقاي والتر وايـت بـراي رهـايي از مخمصـه    هايي است ك ي شيميايي، جذابيت اين سريال در قسمت برند! از جنبه حساب مي
هـاي مخصـوص، اسـتفاده از     ي فسفردار گرفته، تا توليـد سـم   ي منفجره كند. از توليد ماده ي شيمي استفاده مي معلومات و تخصص خود در زمينه
بان برهوت خوابيده، استفاده از واكنش ترميت براي شكسـتن  اش در بيا اندازي خودرويي كه باتري ساز براي راه سلول الكتروشيميايي گالواني دست

منـدان   براي پاك كردن آثار جرم و .... همگي مواردي هستند كه عالقه (HF)ها و زنجيرها، حل كردن جسد قربانيان در هيدروفلوئوريك اسيد قفل
اش فاش نشود در بازار توليد مـواد   يال، آقاي والتر وايت، كه سعي دارد هويت اصليكنند. در اين سر به شيمي را به شدت مجذوب اين سريال مي

رسد. در قسمتي از اين سريال، پلـيس مبـارزه بـا     كند و با همين نام در ميان قاچاقچيان به شهرت مي استفاده مي »4هايزنبرگ«مخدر از نام جعلي 
ي او  ي نقاشـي شـده   شدت به دنبال دستگيري او است تنها سـرنخي كـه از او دارد چهـره    اطالع و به واقعي هايزنبرگ بي  مواد مخدر كه از هويت

دهد كه هايزنبرگ (يـا همـان والتـر     رسم شده است. اين سريال همچنين نشان مي توسط يك باند مكزيكي مواد مخدر است كه به صورت 
دهـد و بـه    ي معلمي خود را بـروز مـي   هايي از روحيه اه و بيگاه چشمهرحم شده، گ اي و بي رغم اين كه تبديل به يك قاچاقچي حرفه وايت) علي

، نماد يك معلـم شـيمي    ي پردازد. به هر حال با توجه به اين كه هايزنبرگ با چهره هاي مختلف به آموزش اصول شيمي به ديگران مي بهانه
ي خاصي كه خود بنده به اين سـريال دارم، تصـميم گـرفتم از نمـاد      ي شيمي است و نيز به دليل عالقه كار كشته و نيز فردي بسيار مطلع در زمينه

طور كه هايزنبرگ مراحـل ترقـي را در دنيـاي تجـارت مـواد مخـدر بـه         استفاده كنم. اميدوارم همان  هايزنبرگ به عنوان نماد ايستگاه درس و نكته
  ه مراحل بااليي برسيد.  سرعت طي نمود شما نيز در دنياي مواد مخدر ... نه ببخشيد! در دنياي علم ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ راستش هيچ نام فارسي كه دقيقاً معادل نام انگليسي اين سريال باشد پيدا نكردم!1
 Breaking Bad درصدي رأي مثبت منتقدان به نام سريال  99را به خاطر دريافت » تحسين برانگيزترين سريال تلويزيوني تاريخ«، ركوردهاي جهاني گينس، ركود 2013سال  در ـ 2

  ثبت كرد.
3- Methamphetamine   

سازي اورانيم و توليـد   ر معروف آلماني است كه در جريان جنگ جهاني دوم در خدمت ارتش هيتلر بود و سعي در غنيدر اصل نام يك دانشمند بسيا(Heisenberg)ـ هايزنبرگ 4
   بمب اتم براي ارتش نازي داشت. 
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    .........................................................................................   )ests)Tmportant Iery V هاي بسيار مهم يا وي.آي. تي تست  
كننـد.   مشخص مـي  V.I.Pيا  Very Important Personاي را براي افراد بسيار مهم يعني  هاي ويژه دانيد كه در بعضي اماكن، جايگاه حتماً مي

  ايم. مشخص كرده Very Important Testsمعني  به V.I.Tهاي بسيار مهم را با عالمت  در اين كتاب نيز تست
ها براي شما بسيار حساس، حياتي و مهم  دهند كه حل آن هايي را نشان مي اند تست ها كه با دقت و وسواس فراوان انتخاب شده اين تست

دهـيم كـه بـا حـل      شما اطمينان مـي  د بههاي اين كتاب را نداري ي تست اگر وقت كافي براي حل همه !ها مساوي فاجعه است و حل نكردن آن

1ها، حدود  نظر از آزمون هاي داراي اين عالمت (كه صرف تست
آمادگي الزم بـراي   شوند) تا حد زيادي به هاي اين كتاب را شامل مي تست 3

هـاي ارديبهشـت و    ري كنكور سراسري (يعنـي در مـاه  ها نباشيد. همچنين نزديك برگزا رسيد و نگران حل ساير تست ها مي شركت در آزمون
هاي مختصر و مفيد هستند كه  اند و در به در دنبال يك سري تست خرداد) بسياري از داوطلبان كنكور مطالب درسي را تا حدي فراموش كرده

بهتـرين منبـع هسـتند. ايـن      (  )هـاي داراي عالمـت    آوري كلي داشته باشند. در اين موارد هم تست بندي و ياد ها يك جمع با حل آن
تـرين زمـان    و در كوتـاه  (!) ي مطالب و نكات بخش مربوطه مجدداً شـخم زده شـوند   ها، كليه ايم كه با حل آن ها، را طوري انتخاب كرده تست

  آوري شود. ممكن، مطالب براي داوطلب ياد
    

    ...........................................................................................................................................    هميت) :ا طحسمين ودهاي دسا ( تست  
هاي اين كتاب را حل كننـد،   ي تست ها كه حال ندارند همه هاي هر بخش و با توجه به غُر زدن بعضي زياد تست با توجه به فراواني نسبتاً

ي اول،  هـا را بـه سـه دسـته تقسـيم كـنم. دسـته        هاي موجود در هر بخش، ساير تست هاي مربوط به آزمون نظر از تست تصميم گرفتم صرف
 هـاي   ي دوم، تسـت  هر داوطلبي واجب اسـت! دسـته   رها ب ار دارند و حل آني اول اهميت قر كه در درجه هستند  هاي تست

هاي بدون عالمت هسـتند   ي سوم نيز تست در سطح دوم اهميت قرار دارند. دسته هاي  ت) هستند كه پس از تستيهماطح سومين د(
هـاي   كـنم ابتـدا تسـت    مـي   يقه هسـتيد توصـيه  ضدر م نزماكنيد از لحاظ  . بنابراين اگر احساس ميباشند ميترين سطح اهميت  كه داراي پايين

هـاي   تست ايد(!) از رو نرفتههاي دسا و در پايان اگر احساس كرديد هنوز  تان راحت شد برويد سراغ تست را حل كنيد. بعد كه خيال 
  بدون عالمت را حل كنيد. 

  
    ................................................................................................................................................................................................   كارتوني طرح آموزش  

اهيم كليدي مطرح شده در كتاب درسي را به زبان كارتوني بيان كنيم تا ايـن مطالـب و   ايم برخي از مطالب و مف در اين قسمت سعي كرده
  ي خوانندگان اين كتاب جا بيفتند. مفاهيم بهتر در ذهن و حافظه

  

ها توسط استاد گرامي جناب آقاي اميرحسين داودي  هاي آموزشي كارتوني توسط مؤلف و اجراي آن ي مطالب موجود در طرح ايده و سوژه
  ي طرح از كتاب ديگري گرفته شده، نام منبع مربوطه در پاورقي آمده است. انجام گرفته است. البته در مواردي كه ايده

  
  

  ،  ،    ...............................................................................  آموزي هاي متداول دانش و سؤال آموزان مناظره با دانش 
  

ي مطالـب بـه صـورت يـك بحـث و      ي علمي است. در اين كتاب، گاه هاي آموزش، روش مباحثه يا مناظره يكي از مؤثرترين روش
ي سه سطح آموزشي  آموز نماينده آموز حضور دارند كه اين سه دانش شود. بدين ترتيب كه يك معلم و سه دانش ي زنده ارايه مي مناظره

  متفاوت هستند.
  
  

  پرسد بسيار مبتديانه است. ي درسي بسيار ضعيفي دارد و سؤاالتي كه مي آموز پايه اين دانش  
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پرسد از نظر كيفي در سطح متوسـط و معمـولي قـرار دارنـد و      آموز مي هايي كه اين دانش السؤ    
  شوند. هاي حضوري مطرح مي هايي است كه در كالس ترين سؤال متداول
  
  

كند قبالً به ذهــن شمـا  آموز مطرح مي هايي كه اين دانش ي اين كتاب اگر سؤال به هنگام مطالعه  
آموز سـؤالي را   برايتان اسفند دود كنند!) هنگامي كه اين دانشانيد كه در سطح علمي بسيار خوبـي قرار داريـد (بـدهيد نــيز رسيــده باشد بد

ي مطالـب را   كند بهتر است براي چند لحظه،چشم خود را ببنديد و سعي كنيد كه خود، سؤال مورد نظر را جواب دهيد، سپس ادامه مطرح مي
  شايد الزم باشد چند بار مطلب مربوطه را بخوانيد.  مطالعه كنيد. در اين موارد

  ،  ،  ،    ..................................................................................................  ها ميزان سختي تست عاليم كاريكاتوري 
  

ايم تا براي شما مشخص شود تستي را كه درست يـا   كار برده ي تشريحي اين كتاب، در كنار هر پاسخ تشريحي، عاليمي را به نامه در پاسخ
  ي است. بدين منظور از عاليم كاريكاتوري زير استفاده شده است:ايد از نظر سختي در چه حد غلط زده

  ثانيه، احتمال درست زدن: بسيار زياد) 30(زمان الزم: زير    تست آسان:  

ي درسي متوسط و با آمادگي نسبتاً خوب،   و يك داوطلب، با پايه ي كتاب درسي است ها شامل بازگويي عيني مطالب ساده اين گونه تست
تست زير كـه  كه خيلي توي چشم هستند. مانند  ها شامل مطالبي هستند ها تست كند. اين گونه حل ميثانيه  30زيرها را  گونه تست اين معموالً

  :مربوط به كتاب شيمي سال دهم است
  
  الكترون است؟ 13ي الكتروني خود داراي  اتم كدام عنصر در سومين اليه مثال:

1(Mn25  2( V23  3( Ni28  4 (Co27  
  )1ي ( گزينه جواب:

nي  براي حل اين تست كافي است كه آرايش الكتروني اتم عنصرهاي پيشنهاد شده را رسم نماييد و ببينيد كـداميك در اليـه   3 داراي ،
هـا را رهـا    تسـت تست را بلد نيستيد، بدانيد كه اصالً آمادگي تست زدن را نداريد، پس بالفاصله اين اگر پاسخ تستي مانند كترون است. ال 13

ي حـل   هـا بـه ادامـه    و پس از مسلط شـدن كامـل روي آن   ي مربوطه بپردازيد هاي درس و نكته تر ايستگاه تر و عميق ي دقيق كرده و به مطالعه
  ايد! ايد، بدانيد كه اصالً هنري نكرده ها را درست حل كرده . در ضمن اگر اين نوع تستدرت ورزيدمباها  تست

  (زمان الزم: زير يك دقيقه، احتمال درست زدن: زياد)   تست متوسط:  

آيـد كـه    تر پـيش مـي   مكند و ك حل مي زير يك دقيقهها را  گونه تست ي درسي متوسط و با آمادگي نسبتاً خوب، اين يك داوطلب، با پايه
اي كـه انتخـاب    ي خود يا منبع مطالعـه  ايد بايد در مورد چگونگي مطالعه ها را غالباً اشتباه زده اگر اين نوع تستها را غلط بزند.  گونه تست اين
  تري را به درس شيمي اختصاص دهيد. ي درسي خود، وقت بيش ايد تجديد نظر كنيد و در برنامه كرده

  

  (زمان الزم : بيش از يك دقيقه، احتمال غلط زدن: زياد!)   تست سخت :  

 هـا را معمـوالً در زمـاني    گونه تسـت  ي درسي متوسط و با آمادگي نسبتاً خوب، اين يك داوطلب، با چه ويژگي؟ (اگر گفتيد؟!) بله، با پايه
ايـد بـراي بـاال     ها را غالباً نادرست زده ر اين نوع تستاگها نسبتاً زياد است.  گونه تست كند و احتمال غلط زدن اين حل مي بيش از يك دقيقه

ها  تر، روي آن تر بررسي كنيد و با تكرار بيش تر و مفهومي هاي آموزشي خود را دقيق بردن كيفيت درسي خود بايد مطالب كتاب درسي و جزوه
  % در درس شيمي هستيد.90ر از ايد، از اميدهاي كسب امتياز باالت ها برآمده اگر از پس اين نوع تست تر شويد. مسلط
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  دقيقه، آن هم توسط سوپراستارهاي كنكور!) 3(زمان الزم : بيش از    تست خيلي سخت  : 
هـا توسـط يـك     گونـه تسـت   زمان الزم براي حـل ايـن   1هاي آمازون سمي و خطرناك هستند! ي مارهاي جنگل ها به اندازه اين نوع تست

توان دريافت كه هر ساله در كل كشـور، فقـط چيـزي در     كند! با توجه به آمار سازمان سنجش، مي يداوطلب معمولي به سمت بينهايت ميل م
ها (!) نيز بـه زمـاني    شوند. تازه! حتي اين اعجوبه ها مي گونه تست داوطلب (يعني سوپراستارهاي كنكور!) موفق به حل اين 300تا  200حدود 
ي تشريحي جواب شما  ايد و با توجه به پاسخنامه ها را درست زده اگر اين نوع تستياز دارند. ها ن گونه تست دقيقه براي حل اين 4تا  3حدود 

هستيد! در ايـن صـورت    لوويستوانيد ادعا كنيد كه از نوادگان مندليف و يا  ايد، مي شانسي نبوده و با تجزيه و تحليل درست به جواب رسيده
  %) در درس شيمي هستيد.100 شما يكي از اميدهاي كسب مدال طال (يعني امتياز

ايد، هيچ جاي نگراني نيست، زيرا اين امر بيانگر ضعفي در شما نيسـت (البتـه در كمـال     ايد يا غلط زده ها را حل نكرده گونه تست اگر اين
د تـا اگـر مشـابه آن در    ي تشريحي را به دقت بخوانيـ  كنيم پاسخنامه خضوع و فروتني بايد اعتراف كنيد كه نابغه هم نيستيد!)، فقط توصيه مي

  كنكور مربوط به شما بيايد، از پس آن برآييد.
سـخت   خيليخردكن داشته باشد هم، تست  گير و اعصاب چه يك سؤال نياز به محاسبات بسيار وقت الزم به ذكر است كه از نظر ما چنان

  شويد! رو مي و غريب روبه ها، الزاماً با يك معماي عجيب گونه تست شود، پس تصور نكنيد كه در اين محسوب مي
  به صورت زير است: 1400و  99 ، 89 سراسريهاي كنكور  درجه سختي تست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاي آمازون سمي هستند يا نه؟! دانم مارهاي جنگل ـ البته راستش را بخواهيد نمي1
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   ! داوطلبان اورژانسي
بعضي از داوطلبان كنكـور در وضـعيت اورژانسـي    

داليل مختلف (از جمله دير خريدن  يعني به !قرار  دارند
 ) وقـت و يـا  ! 90ي  اين كتاب و استفاده از آن در دقيقه

هـاي   ي تسـت  ي كافي براي حل و بررسي همه حوصله
اين كتاب را ندارند. گـاهي كـه ايـن عزيـزان مـا را در      

) !جايي (مثالً نمايشگاه كتاب يا نمايشگاه لوازم خـانگي 
اندازنـد و بـا حـالتي     يي به ابروان خود مي بينند، گره مي

وقـت تنـگ اســت و    «گوينـد:   مـي  (!)عاقل اندر سفيه 
  » !بسيارحـجم كتـابتان 

  ترتيب زير عمل كنيد: كنيم به ) پيشنهاد مي!اگر شما هم جزو اين دسته داوطلبان هستيد (كه البته اميدواريم نباشيد
هاي شيميايي) تعدادي ايستگاه درس و نكتـه را   ي واكنش هاي تأليفي برويد. در آن جا در ابتداي هر مبحث (مثالً مبحث موازنه سراغ تست ابتدا به ـ1
  ).!تر است هاي مربوطه را بخوانيد (اين كار از نان شب هم واجب ايم. بدون معطلي ايستگاه وان پيش نياز معرفي كردهعن به
  همان مبحث را حل كنيد. مربوط به  هاي  هر مبحث، تست ي مربوط به هاي درس و نكته بعد از خواندن ايستگاه -2

  !سراسري هستيدي شركت در كنكور  حاال شما آماده !گوييم تبريك مي
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(مؤلـف: ب ـ ب !) خوشـامد    مبتكـران  شيمي دهـم  كتاب  فصل دوم سالم، ورودتان را به با ) !ها، آقايان (ليديز اَند جِنتلْمن خانم
كنيد در  . حاال فكر مي» ردپاي گازها در زندگي«گوييم. قبل از هر سخني ابتدا بگوييد ببينم عنوان اين فصل چيست؟ ... بله،  مي
ن فصل قرار است راجع به چيزي صحبت كنيم؟ ... آفرين، كامالً غلط حدس زديد! اگـر بـا ديـدن عنـوان ايـن فصـل خيـال        اي

هـاي محتـرم كتـاب     ! با اين كـه مؤلـف  اشتباهيدايد كه قرار است فقط راجع به گازها صحبت كنيم، بدانيد كه سخت در  كرده
انـد،   شـان خواسـته صـحبت كـرده     اند اما در واقع از هر دري كه دل تهگذاش »ردپاي گازها در زندگي«درسي اسم اين فصل را 

اند!  اند، بدون هيچ دليل و منطقي، يك مطلب را به طور ناگهاني رها كرده و به مطلب ديگري پريده شان خواسته آورده هرچه دل
هـاي   گذاري تركيـب  ين صفحات، نامكتاب درسي بيندازيد خواهيد ديد كه در ا 60تا  53هاي  براي نمونه، اگر نگاهي به صفحه

صفحه، بلـه   8اكسيدهاي نافلزي،  همگي در  و هاي مولكولي، رسم ساختارهاي لوويس، اكسيدهاي فلزي گذاري تركيب يوني، نام
اند. حاال خواهشاً يك نفر به من بگويد كه مطالب ذكر شده چه ربطي به عنوان اين فصـل دارنـد؟    صفحه (!) تدريس شده 8در 

  يير دهند. تغ »همه چيز در همه جا!ردپاي «پيشنهاد بنده اين است كه عنوان اين فصل را به اصالً 
شناسي،  ، زميناي قابل توجه ديگر اين است كه بسياري از صفحات اين فصل در كتاب درسي به شدت رنگ و بوي جغرافي نكته

ها كامالً به حاشيه رانده شده است. در واقع اگر روراست باشيم بايد  دهند و علم شيمي در آن ميكشاورزي، اقتصاد و مديريت (!) 
شناسي و .... هستند كه به ميزان كمي به شيمي آغشته  ، زمينابپذيريم كه بسياري از مطالب اين فصل قسمتي از علم جغرافي

آموزان عزيز كشورمان يادآور  درسي شيمي اين است كه به دانشهاي  اند! به هر حال، هدف من از يادآوري نقاط ضعف كتاب شده
كنيد كه علم شيمي يك علم حفظي، بي سر و ته و درهم و برهم است  هاي درسي شيمي، احساس مي شوم كه اگر با خواندن كتاب
ي آن بسيار  ست كه مطالعهترين علوم دنيا ا ترين و مفهومي يكي از بنيادي» شيمي اصيل و واقعي«بدانيد اصالً اين طور نيست. 

ي  ي ارايه ام نحوه كرده بخش است. در اين كتاب، با اين كه بنده مجبورم چارچوب كتاب درسي را رعايت كنم، اما سعي لذت
را به خوانندگان اين » شيمي  لذت«ها، طوري باشد كه تا حدي  و نيز در پاسخ تست  هاي درس و نكته مطالب آموزشي در ايستگاه

  نده باشم.شاچكتاب 
  ها را به صورت زير رعايت كنيد. هاي اين فصل را حل كنيد. تقدم گام ي تست توانيد همه كنيد كه نمي اگر به هر دليلي احساس مي
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  اي اثر گلخانه ـ14
  ي پايدار ـ شيمي سبز و توسعه15
  ي اوزون ـ اليه16
  سومآزمون چكاپ  

  ـ رفتار گازها17
  ـ قانون آووگادرو و حجم مولي گازها18
  ها، چگالي و درصد حجمي گازها) ـ مسائل گازها (حجم گازها، تعداد مولكول19
  چهارمآزمون چكاپ  

  ـ مسائل استوكيومتري20
   نياكي آمو ـ تهيه21
  2جامع اول (كل فصل آزمون(  
  2جامع دوم (كل فصل آزمون(  

  
  كتاب درسي 48ي  در صفحه» هوا معجوني ارزشمند«تا سر تيتر  45ي  در صفحه 2 فصلاز ابتداي    

  
    ) را مطالعه بفرماييد.3ـ  2( تا ) 1ـ  2ي ( هاي درس و نكته هاي اين قسمت، ايستگاه حل تستلطفاً قبل از   

  
 هستند؟ نادرستموارد زير چند عبارت در ميان   ـ1

  ي هستند. ئي گازها نامر همهآـ 
  دهد كه همگي براي ساكنان زمين سودمند هستند.  هاي شيميايي گوناگوني رخ مي ميان گازهاي هوا، واكنشب ـ 
  شود.  اتمسفر زمين، همان هوا كره است كه گاهي تروپوسفر نيز ناميده ميپ ـ 
  ي خورشيدي، فقط سياره زمين داراي اتمسفر است.  هاي سامانه سياره در ميانت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 اند؟ ها به درستي پاسخ داده شده پرسش تنها نيمي ازدر كدام گزينه،   ـ2

  ت؟هوا كره تا چه ارتفاعي از سطح زمين امتداد يافته اسب ـ   شود؟ اتمسفر پيرامون زمين، از فضا به چه رنگي ديده ميآـ 
  شود؟ چه عاملي مانع خروج گازها از اتمسفر ميت ـ   هاي گازي در سرتاسر هوا كره چيست؟ عامل اصلي توزيع مولكولپ ـ 

  ي زمين   ي زمين ـ جاذبه كيلومتر ـ جاذبه 5000رنگ ـ  بي) 1
  ي زمين  ها ـ جاذبه كيلومتر ـ انرژي گرمايي مولكول 500اي ـ  فيروزه) 2
  هاي نزديك سطح زمين ها ـ فشردگي گازها در اليه ومتر ـ انرژي گرمايي مولكولكيل 500رنگ ـ  بي) 3
  هاي نزديك سطح زمين   ي زمين ـ فشردگي گازها در اليه كيلومتر ـ جاذبه 5000اي ـ  فيروزه) 4

 ي وجود گازها در هواي پيرامون ما هستند؟ دهنده يك از موارد زير نشان كدام  ـ3

  ودن هوا كرهاي ب فيروزهب ـ   وزش باد آـ 
  ها  جريان داشتن هوا در برخي مكانت ـ   رسيدن نور خورشيد به زمين پ ـ 

  هر چهار مورد) 4  (آ)، (ب) و (ت)) 3  (آ) و(ت)) 2  (ب) و (پ)  ) 1



  
  3    2هاي فصل  تست  
  

  

 ترين عامل براي تعيين مرز پاياني تروپوسفر در هر منطقه كدام است؟ اصلي  ـ4

  يابد.  گهاني كاهش مينخستين قسمتي از اتمسفر كه فشار گازها به طور نا) 1
  شود.  نخستين قسمتي از اتمسفر كه در آن روند تغيير دما به جاي نزولي، تبديل به روندي صعودي مي) 2
  كيلومتر است.  12تا  10ارتفاع از سطح زمين در همان منطقه كه چيزي بين ) 3
  آن، دما نزول قابل توجهي دارد. در نخستين قسمتي از اتمسفر كه ) 4

 اند؟ هاي زير به درستي پاسخ داده شده پرسش تنها نيمي ازگزينه،  در كدام  ـ5

  هاي مختلف چيست؟ ترين معيار براي تقسيم هوا كره به اليه مهمآـ 
  هاي گازي تقريباً از چه ارتفاعي به باال در اتمسفر زمين وجود دارند؟ يونب ـ 
  ها در اتمسفر چيست؟ عامل وجود يونپ ـ 
  ؟زمين درچه حدودي استميانگين دما درسطح ت ـ 

  C014ـ تأثير پرتوهاي پرانرژي خورشيدي ـ  km12روند تغيير دما ـ ) 1
  C020ي زمين ـ  ـ كاهش جاذبه km75ارتفاع از سطح زمين ـ ) 2
  C010ـ تأثير پرتوهاي پرانرژي خورشيدي ـ  km75آزاد ـ  هاي ارتفاع از سطح آب) 3
  C012ـ رقيق شدن بسيار شديد هوا كره ـ  km12روند تغيير دما ـ ) 4

 
دوم هسـتيم از شـما خـواهش كـنم كـه حسـابي        فصـل . اصالً بگذاريد اآلن كه در اوايـل  براي حل تست بعدي بايد خيلي دقيق و درس خوان باشيد

نيسـان  درس بخوانيد. بله، درس بخوانيدكه بتوانيد دكتر شويد، مهندس شويد، كار كنيد، پول در بياوريـد تـا در نهايـت در آينـده بتوانيـد يـك وانـت        
  !يدتان را در بياور ) بخريد و با آن خرج!(ترجيحاً آبي رنگ

 هستند؟ نادرستدر ميان موارد زير چند عبارت   ـ6

  ي اصلي در هوا كره قابل تشخيص است.  كيلومتري، پنج اليه 500از سطح زمين تا ارتفاع حدود آـ 
  كيلومتري از سطح زمين به باال، دماي اتمسفر زيرصفر است. 25از ارتفاع حدود ب ـ 
  ) داراي بارالكتريكي مثبت است. 2Oو  2Nاي مثبت (مانند ه هاي اتمسفر به دليل حضور يون يكي از اليهپ ـ 
32هاي دوم و سوم اتمسفر، فشار به  در مرز بين اليهت ـ  5 10/  رسد.  اتمسفر مي  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ي اتمسفر درست هستند؟ اليهچند مورد از موارد زير در مورد چهارمين   ـ7

  ي سلسيوس) عددي منفي است.  ترين قسمت آن، دما (برحسب درجه در پايينآـ 
  شود.  تايي در اين اليه يك آرايش كامالً پايدار محسوب نمي آرايش هشتب ـ 
  هاي آزاد هستند.  ي آن، پروتون يكي از اجزاي سازندهپ ـ 
  شود. ي هوا كره محسوب مي ترين اليه ضخيمت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 دهد؟ تر نشان مي به ارتفاع از سطح زمين را درستي تغييرات دماي اتمسفر زمين (بر حسب كلوين) نسبت  كدام گزينه نمودار تقريبي رابطه  ـ8

  
  
  
  
1 (    2(   3 (  4 (  
    

 نسبت داد؟ xتوان به هاي زير را مي يان ويژگيي تروپوسفر رسم شده است، چند ويژگي از م رو كه براي اليه در نمودار تقريبي روبه  ـ9

 چگالي گازها    فشار هوا  

  دما    هواهاي گازي در واحد حجم  تعداد مولكول  
1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  
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 در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟  ـ10

  رنگ هستند.  ود در يك هواي پاك و سالم در مجموع، به رنگ آبي كمدهد كه گازهاي موج اي بودن هوا كره نشان مي فيروزهآـ 
  حضور دارند.  Hو  2N ،He  ،Oهايي از قبيل  ي چهارم اتمسفر زمين، يون در اليهب ـ 
  است.  2Nو  2O ،3O ،2COهاي اول تا سوم اتمسفر، داشتن گازهاي  اليهوجه اشتراك پ ـ 
  . تروپوسفر وجود دارد ي هبخار آب تنها در اليت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ي اتمسفر است؟ و وجوه اشتراك نخستين اليه (يعني تروپوسفر) و سومين اليهچند مورد از موارد زير جز  ـ11

   2داشتنO ،3O ،2N  2وCO    وجود بخار آب  
  روند تغييرات دما    روند تغييرات فشار  
  00كان وجود دمايي باالتر از ام C  
1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  

هاي داده شده درست هسـتند؟   چند مورد از عبارت ،دهد هاي مختلف اتمسفر نشان مي رو كه تغييرات تقريبي دما را در اليه با توجه به نمودار روبه  ـ12
 د.)ان ها روي محور افقي لزوماً رعايت نشده (فواصل نقطه

  ي اوزون است.  همان اليه Bي  اليهآـ 
  ي استراتوسفر نام دارد.  ، اليهCي اليهب ـ 
  احتمال حضور يون وجود دارد.  Dو Cهاي فقط در اليهپ ـ 
  احتمال حضور بخار آب وجود دارد.  BوAيها فقط در اليهت ـ 

، تقريبـاً سـه برابـر    Aي ث ـ مجموع جرم گازهـاي موجـود در اليـه    
  است.  Dو  B ،Cهاي  مجموع جرم گازهاي موجود در اليه

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
يـا  » اجغرافيـ «هـا هسـتيد الزم ديـدم يـادآور شـوم كـه كتـابي كـه پـيش رو داريـد            ها در حـال حـل آن   هايي كه در اين صفحه با توجه به موضوع تست 
» مريـزاد   دسـت «هـاي محتـرم كتـاب درسـي      . واقعاً جا دارد به مؤلـف .. !گويم جدي مي !است» شيمي«نيست، اين كتاب مثالً كتاب » شناسي زمين«

  !!شان گفت، بابت انتخاب مباحث
 اند؟ هاي زير به درستي پاسخ داده شده پرسش تنها نيمي ازدر كدام گزينه،   ـ13

  ؟دهد زمين در كدام اليه رخ ميتغيير آب و هواي آـ 
  فشار هر گاز ناشي از چه عاملي است؟ب ـ 
  ي (شمارش از سطح زمين) هوا كره حاوي يون است؟ يهچندمين الپ ـ 
  ي هوا كره (شمارش از سطح زمين) است؟ تر شبيه تغيير دما در چندمين اليه ي تروپوسفر، بيش روند تغيير دما در اليهت ـ 

  ي ظرف ـ چهارمين اليه ـ سومين اليه با ديواره يهاي گاز ـ برخورد مولكول تروپوسفري  اليه) 1
  با يكديگر ـ سومين اليه ـ  دومين اليه يهاي گاز ـ برخورد مولكول استراتوسفري  اليه) 2
  اليه چهارميني ظرف ـ دومين اليه ـ   با ديواره يهاي گاز ـ برخورد مولكول استراتوسفري  اليه) 3
  با يكديگر ـ چهارمين اليه ـ  دومين اليه يهاي گاز ـ برخورد مولكول تروپوسفري  اليه) 4

 ه درست است؟كدام گزين  ـ14

  هستند.  C00هاي خود داراي دماي زير  ي هوا كره در برخي از قسمت هر چهار اليه) 1
  هاي گازي با يكديگر است.  فشار هر گاز ناشي از برخورد مولكول) 2
  ند تغيير فشار دارد. ي تروپوسفر، روند تغيير دما شباهت زيادي به رو ي استراتوسفر، برخالف اليه در اليه) 3
  اي بودن آن دانست.  توان دليلي بر اليه روند تغيير فشار در هوا كره را مي) 4

 در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟  ـ15

  . كند افت مي C06استراتوسفر با افزايش ارتفاع به ازاي هر كيلومتر، دما در حدود ي  اليهدر آـ 
  شود.  ها و به ميزان غيريكسان بر بدن ما وارد مي ي جهت ار هوا در همهفشب ـ 
  كيلومتر است. 5/11ي استراتوسفر،  ارتفاع تقريبي اليهپ ـ 
  ي چهارم هوا كره، عنصرهايي مانند هيدروژن، هليم، اكسيژن و نيتروژن ممكن است فاقد آرايش گاز نجيب باشند.  در اليهت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  



  
  5    2هاي فصل  تست  
  

  

برنـد اسـتفاده از يكـاي     هـاي مختلـف اتمسـفر بـه كـار مـي       گازهـا در اليـه  هاي محيط زيسـت بـراي بيـان غلظـت      دان هايي كه شيمي كي از روشي  ـ16
ــول12  مولك

ســانتي مــتر مكعــب  
واحـد باشـد، غلظـت گـاز اوزون در آن      4است. اگر براساس اين يكا، غلظت گاز اوزون در قسمتي از استراتوسفر برابـر   10

O)116رحسب گرم بر ليتر تقريباً كدام است؟ منطقه ب g.mol ) 

1 (/ 106 4 10  2 (/ 73 2 10  3 (/ 78 0 10  4 (/ 91 6 10  
07در حدود  هاي هوا كره، با افزايش ارتفاع به ازاي هر كيلومتر، دما در يكي از اليه  ـ17 C 05يابد و در انتهاي اليه به حدود  افزايش مي C رسد.  مي

 كلوين فرض شود، ارتفاع تقريبي اين اليه چند كيلومتر است؟ 218ترين قسمت اين اليه حدود  اگر دماي پايين

1 (8/6  2 (8/7  3 (6/8  4 (2/9  
06ي  ي تروپوسفر به ازاي هر كيلومتر افزايش ارتفاع، دما به اندازه در اليه چه فرض كنيم چنان  ـ18 C   ي استراتوسـفر، بـه ازاي هـر     كـاهش و در اليـه

04ي  كيلومتر افزايش ارتفاع، دما به اندازه C يابـد، بـا صـعودي معـادل     افزايش ميx   ي تروپوسـفر و نيـز از    تـرين سـطح اليـه    كيلـومتر از پـايين
و 11kmي تروپوسفر را ارتفـاع   كدام است؟ (سطح فوقاني اليه xي استراتوسفر، دماي دو منطقه از اين دو اليه يكسان شده است. ترين اليه پايين

055دماي آن را  C(.فرض كنيد 

1 (2/8  2 (9/6  3 (4/4  4 (2/9  
هـا توسـط ايـن حقيـر بـه مطـرح شـدن         گونـه تسـت   تعريف از خود نباشد، تست بعدي تست بسيار جالب و مفهـومي اسـت. اميـدوارم طـرح ايـن      

  !هايي را به دامن آن اضافه كند چين تر دامن بزند و يا حداقل تري بزند يا همان بيش هاي مفهومي در كنكور سراسري دامن بيش تست
ي معـين از   ي تروپوسفر در يك منطقـه  هاي مختلف اليه  متر مكعب) از هواي موجوددر ارتفاع 1گر سه نمونه (هر يك به حجم  هاي زير بيان شكل  ـ19

يك گـاز فرضـي در نظـر بگيريـد كـه       مول از 4(هر گوي را معادل ها درست هستند؟ ي اين شكل سطح زمين است. چند مورد از موارد زير درباره
128جرم مولي آن  8/ g.mol (.است  

از قسمتي نمونـه بـرداري    (II)شكل  آـ 
نسـبتاً بـه استراتوسـفر     كه شده است
  تر است.  نزديك

برابــر  (III)غلظــت گــاز در شــكل ب ـ  
0 04 mol/

L
  است.  

  است.  (II)دو برابر شكل  (I)فشار گاز در شكل در دماي يكسان، پ ـ 
10تقريباً برابر  (I)چگالي گاز در شكل ت ـ  7/ g.L  .است  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 اند؟ هاي زير به درستي پاسخ داده شده پرسش نيمي ازنها در كدام گزينه، ت  ـ20

  كند چيست؟ ي هوا كره را از هم متمايز مي عامل اصلي كه چهار اليهآـ 
  افتد؟ هاي هوا كره اتفاق مي تغيير آب و هوايي در كدام اليه از اليهب ـ 
  دهد؟ ي تروپوسفر تشكيل مي چند درصد جرم هوا كره را اليهپ ـ 
  تواند وجود داشته باشد؟ ي اتمسفر، كاتيون چند اتمي مي چهارمين اليهآيا در ت ـ 

  درصد ـ خير 85روند تغيير فشار ـ نخستين اليه ـ ) 2  بلهدرصد ـ  45هاي سازنده ـ استراتوسفر ـ  نوع ذره) 1
  درصد ـ بله 85فرمول شيميايي گازهاي موجود ـ استراتوسفر ـ ) 4  خيردرصد ـ  45روند تغيير دما ـ تروپوسفر ـ ) 3
    

    
6ي هي فرضي، از رابط دماي اتمسفر در يك سياره  ـ21 2( C) h     كيلومتري از سطح سياره، بر حسب  4كند. دماي هوا در ارتفاع  پيروي مي

  )98(تجربي سراسري ـ   بر حسب كيلومتر است.) hي كلوين، كدام است؟ ( درجه
  1 (259  2 (263  3 (283  4 (287  

 217دهد. اگر دما در ابتداي اين اليه برابر  ايش دما رخ ميزي سلسيوس اف ي استراتوسفر، به ازاي هر كيلومتر ارتفاع، به تقريب پنج درجه در اليه  ـ22
  )99رج از كشور ـ (رياضي خا  ي سلسيوس باشد، ارتفاع تقريبي اين اليه چند كيلومتر است؟ درجه 7كلوين و در انتهاي آن، برابر 

  1 (6/11  2 (6/12  3 (23  4 (25  
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  كتاب درسي. 50ي  صفحه آخرتا  48ي  در صفحه» هوا معجوني ارزشمند«از سر تيتر    

    
  ) را مطالعه بفرماييد.  6ـ  2) تا ( 4ـ  2ي ( هاي درس و نكته هاي اين قسمت، ايستگاه لطفاً قبل از حل تست  

  
 ؟كدام گزينه درست است  ـ23

مهمـي در  چنـدان  پذيري كمي كه دارد برخالف اكسيژن و كربن دي اكسيد، نقـش   م فراوان بودن در هوا، به دليل واكنشغر گاز نيتروژن علي )1
  زندگي روزانه ندارد. 

  ترين منبع تأمين گاز نيتروژن، خاك است.  بيني، مهم به دليل تثبيت نيتروژن در خاك توسط جانداران ذره) 2

  به صورت كاتيون وجود دارد.  هم به صورت مولكول خنثي و هم ي چهارم هوا كره،  شود كه در اليه ن تاير خودروها از گازي استفاده ميبراي پر كرد) 3
  دهند كه نقش حياتي براي ساير جانداران دارند.  گيري از نور خورشيد و مصرف اكسيژن هوا كره، فرايندهايي انجام مي گياهان با بهره) 4

 هستند؟ نادرستموارد زير، چند عبارت در ميان   ـ24

 هـا را   شود كـه زمـان مانـدگاري آن    هايي در سطح مواد غذايي انجام مي بندي مناسب و استفاده از گاز نيتروژن، واكنش با بسته ،امروزه در صنعت
  دهد.  افزايش مي

 ي انجماد نيتروژن است.  دن نقطهعلت استفاده از نيتروژن در صنعت سرماسازي براي انجماد مواد غذايي، پايين بو  
 كنند.  گياهان نيتروژن مورد نياز خود را اغلب به طور مستقيم از هوا تأمين مي  
 شود.  پذيري كم، مانند نيتروژن و يا آرگون استفاده مي هاي بيولوژيكي در پزشكي از گازهايي با واكنش براي نگهداري نمونه  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

بخـش اسـت، امـا     اي زيبا و لـذت  قبول دارم تقلب پديده !موقع حل تست بعدي از روي كتاب درسي تقلب نكنيد (!)م استثنائاً كن خواهش مي 
  !محل و الباقي داستان افتاد؟ ها ابتدا تفريحي شروع كردند بعد كارشان به چك بي باور بفرماييد خيلي

 هستند؟ د مورد از موارد زير درستنرو، چ با توجه به شكل روبه  ـ25

 كنش هوا كره با زيست كره است. گر بر هم بيان  
   :ترتيب درصد حجمي گازها در هواي خشك و پاك به صورتB A D   .است  
  ميانگين درصد حجميC تر از درصد حجمي ي اتمسفر، بيش در نخستين اليهB  .است  

  هاي مدل فضا پركن مولكولB وD   است.  و  به ترتيب به صورت  

1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  
  

 كنند؟ چند مورد از موارد پيشنهاد شده، عبارت زير را به درستي پر مي  ـ26

ها به ترتيب برابـر ............. ، .................   ي جوش آن داريم كه نقطه Cو  A ،Bي  ايعي از سه مادهگراد مخلوط م در دماي .............. درجه سانتي«
  »مانده شامل ................ خواهد بود. گراد برسانيم مايع باقي ي سانتي درجه چه دما را به ............... گراد است. چنان ي سانتي و ................. درجه

  C)  ــ  فقط -140)  ــ   (-138)  ــ  (-149)  ــ  (-142)  ــ  (-150آـ  (
  Bو A)  ــ  -180)  ــ   (-172)  ــ  (-181)  ــ  (-169)  ــ  (-176(ب ـ 
  A)  ــ  فقط -50)  ــ   (-59)  ــ  (-53)  ــ  (-49)  ــ  (-60(پ ـ 
  Cو A)  ــ  -96)  ــ   (-93)  ــ  (-97)  ــ  (-89)  ــ  (-99(ت ـ 

1 (1  2( 2  3 (3  4 (4  
 در فرايند تقطير جزء به جزء هواي مايع، ترتيب انجام عمليات به كدام صورت است؟  ـ27

  جداسازي رطوبتب ـ   عبور از ستون تقطيرآـ 
  دي اكسيد هوا به حالت جامد بنتبديل كرت ـ   هاي مخصوص عبور از صافيپ ـ 

  ت ب  پ  آ ) 2    ت پ  ب  آ ) 1
  آ ت  پ  ب ) 4    آ ت  ب  پ ) 3
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 ي فرايند تقطير جزء به جزء هواي مايع درست است؟ كدام عبارت، درباره  ـ28

  كنند.   هاي مخصوصي جدا مي رطوبت هوا را با صافي )1
  . ي هوا، بايد دست كم يك بار به مايع يا جامد تبديل شوند ي اجزاي سازنده كليه )2
  كند. دهند، كه اين امر به مايع كردن هوا كمك مي با استفاده از سرماي شديد، فشار را پيوسته افزايش مي )3
  شود.  درصد است، وارد هواي مايع نمي 0005/0گاز هليم كه درصد حجمي آن حدود  )4

 در ميان موارد زير چند عبارت در مورد تقطير جزء به جزء هواي مايع درست هستند؟  ـ29

  ي موجود در هوا كره است. ي سه گاز عمده يك روش مناسب براي تهيه آـ
0200شوند تا اين كه در دماي  ي هوا يكي پس از ديگري جدا مي با كاهش دما، اجزاي سازندهب ـ  Cآيد.  ، يك مايع خالص به دست مي  
  است. هواي مايع حاصل داراي دو نوع گاز نجيب آرگون و هليم پ ـ 
0200هاي ستون تقطير، در حدود  ي قسمت دماي همهت ـ  C  .است  

  شوند.  ث ـ در ستون تقطير، برخي از اجزاي هوا به صورت جامد از مخلوط اوليه جدا مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ست؟ها كدام ا عبور دادن هوا از صافيي بعد از  در فرايند تقطير هواي مايع، مرحله  ـ30

  به حالت جامد CO2جدا كردن ) C0200  2سرد كردن مخلوط تا دماي ) 1
  باال بردن فشار) 4    عبور دادن هوا از ستون تقطير) 3

. چند مورد از 1را طي فرايندي مشابه فرايند تقطير جزء به جزء هواي مايع از يكديگر جدا كنيم Cو  A ،Bخواهيم سه گاز فرضي فرض كنيد مي  ـ31
 هستند؟ درسته رهاي زير در اين با عبارت

  شود.  به صورت جامد از مخلوط گازي جدا مي Aي  مادهآـ 
Cمايع به صورت  ترتيب خروج گازها از مخلوطب ـ  B A   .است  
0188تر از  هواي ورودي به برج تقطير، بايد دمايي پايينپ ـ  C  .داشته باشد  
  پذير نيست.  تقريباً امكان Bو  Aجداسازي گازهايت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟ رو روبهبا توجه به جدول   ـ32

0150در دماي آـ  C       كلر و كريپتون بـه صـورت گـاز و دي متيـل اتـر بـه ،
  صورت مايع وجود دارد. 

0189چنان چه دما را به ب ـ   C مورد نظـر  ي  برسانيم هيچ يك از سه ماده
  به صورت گازي شكل نخواهند بود. 

  تقطير جزء به جزء، روش معقولي براي جداسازي اين سه ماده نيست. پ ـ 

  توان از دو گاز ديگر جدا نمود.  دي متيل اتر را به راحتي ميت ـ 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟  ـ33

  شود نيتروژن است.  بالن، نخستين گازي كه از مخلوط جدا مي با ريختن هواي مايع در يك آـ 
  از محصوالت مهم پتروشيمي شيراز، گازهاي اكسيژن، نيتروژن و آرگون است. ب ـ 
  ها نه خيلي كم و نه خيلي زياد باشد.  ي جوش آن تقطير جزء به جزء مخلوط مايع براي جداسازي موادي مناسب است كه تفاوت نقطهپ ـ 
2Krب درصد حجمي گازها در هواي پاك و خشك به صورتترتيت ـ  Ne CO Ar    .است  

1 (2  2 (1  3 (3  4 (4  
 هستند؟ نادرستدر ميان موارد زير چند عبارت   ـ34

  . هوا كره تقريباً ثابت است ي هميليون سال پيش تاكنون، نسبت گازهاي سازند 2دهد كه از  هاي دانشمندان نشان مي بررسيآـ 
  ترين گاز موجود در هواي مايع، هليم است.  در فرايند تقطير جزء به جزء هواي مايع، سبكـ ب 

  ي هوا كره در آزمايشگاه است.  ي سه گاز عمده تقطير جزء به جزء هواي مايع، يك روش مناسب براي تهيهپ ـ 
0200ستون تقطير، برجي مرتفع با دماي ثابت (حدود ت ـ  C( رود.  ي هوا به كار مي است كه براي جداسازي اجزاي سازنده  

  دهند تا گردو غبار آن گرفته شود.  هايي عبور مي ث ـ در نخستين مرحله از فرايند تقطير جزء به جزء هواي مايع، هوا را از صافي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

                                                 
CH)هاي ذوب و جوش در جدول داده شده، متعلق به گازهاي متان هـ عددهاي مربوط به نقط1 C)، اتان 4( H )2 C)و پروپان  6 H )3    هستند.  8

)0ي جوش نقطه  گاز C)  0ي انجماد   نقطه( C)  
A  5/161 -  0/182 -  
B  0/89 -  8/182 -  
C  0/42 -  0/188 -  

 

)0ي ذوب  نقطه  گاز C)  0ي جوش   نقطه( C)  
  -1/188  - 6/219  كلر

  - 0/24  - 0/141  دي متيل اتر
  -2/153  - 8/157  كريپتون
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 مايع درست هستند؟ي تقطير جزء به جزء هواي  در ميان موارد زير، چند عبارت درباره  ـ35

  كنند تا به مرور مايع شود.  هواي سرد شده را وارد ستون تقطير ميآـ 
ترين فراواني را  شود گازي است كه بيش ي از هوا كه جدا ميئ، به دليل كاهش دما نخستين جزو كربن دي اكسيد پس از جداكردن رطوبت هواب ـ 

  از لحاظ درصد حجمي در هواي خشك دارد. 
2جدا شدن گازها از هواي مايع در برج تقطير به صورت: ترتيب پ ـ  2N Ar O   .است  
  شود.  و نيز پتروشيمي شيراز انجام مي ماهشهردر كشور ايران، تقطير جزء به جزء هواي مايع در پتروشيمي ت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 اند؟ قطير جزء به جزء هواي مايع به درستي پاسخ داده شدهي ت  هاي زير درباره پرسش تنها نيمي ازدر كدام گزينه،   ـ36

  ي خشك قرار دارد؟ ي چندم اجزاي هوا كره گاز آرگون در رتبهآـ 
  شود؟ چه گازي به صورت جامد از هوا جدا ميب ـ 
  شود چه گازي است؟ آخرين گازي كه از هواي مايع جدا ميپ ـ 
  شود؟ از چه گازي استفاده مي هاي بيولوژيك در پزشكي براي نگهداري نمونهت ـ 

Hسوم ـ ) 1 O2  ـAr  ـN2    2 ( چهارم ـCO2  ـO2  ـAr  
Hچهارم ـ ) 3 O2  ـN2  ـAr    4 ( سوم ـCO2  ـO2  ـN2  

 اند؟ در كدام گزينه هر دو پرسش زير به درستي پاسخ داده شده  ـ37

  يژن صددرصد خالص در فرايند تقطير جزء به جزء هواي مايع چيست؟ي اكس علت اصلي دشوار بودن تهيهآـ 
  شود چيست؟ در ستون تقطير هواي مايع، نخستين گازي كه از هواي مايع جدا ميب ـ 

  مشكل بودن تأمين سرماي الزم ـ اكسيژن) 2  مشكل بودن تأمين سرماي الزم ـ نيتروژن) 1
  ي جوش آرگون ـ اكسيژن ي جوش اكسيژن به نقطه نزديك بودن نقطه) 4  ش آرگون ـ نيتروژني جو ي جوش اكسيژن به نقطه نزديك بودن نقطه) 3

 شوند؟ در فرايند تقطير جزء به جزء هواي مايع، چند جزء از هواي وارد شده، در نهايت، هم تبخير و هم ميعان مي  ـ38

1 (5  2 (3  3 (4  4 (2  
 رسد؟ تر به نظر مي اي جدا كردن مخلوط گازي حاوي كدام سه گاز زير منطقياستفاده از فرايندي شبيه تقطير جزء به جزء هواي مايع بر  ـ39

1 (A ،B  وE  
2 (B ،D  وE  
3 (C ،D  وF  
4 (A ،C  وF  

  ) و 5ـ   2ي ( هـاي درس و نكتـه   يـد ايسـتگاه  تسـت بعـدي كـه حـاوي شـكل هسـتند، با       پـنج دهم كـه قبـل از حـل     ي عزيز هشدار مي به شما خواننده 
هـا رفتـه و بـا وسـواس      ايد يك بار ديگـر بـه سـراغ آن    هاي مزبور را به دقت نخوانده كنيد ايستگاه ) را به دقت خوانده باشيد. پس اگر فكر مي6ـ   2(

  !ها را بخوانيد، وگرنه هرچه ديديد از چشم خودتان ديديد تمام آن
از  1Tهـاي زيـر دمـاي     ي شـكل  دهد؟ (در همه ي از يك ستون تقطير را در فرايند تقطير جزء به جزء هواي مايع نشان ميكدام گزينه تصوير بهتر  ـ40

2T (.باالتر است 
  
  
  
  
  
  
1 (      2 (  
  
  
  
  
  
3 (      4 (  
  

  F E D  C  B  A  گاز
)0ي ذوبنقطه C) 166-  196-  206 -  191 -  254 -  142-  
)0ي جوشنقطه C) 95 -  140 -  101-  86 -  202 -  33-  
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، زيرهاي  ، از ميان شكلرو روبهبا توجه به اطالعات جدول   ـ41
 ها درست هستند؟ كدام شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (آ) و (ت)) 4  (ب) و (پ)) 3  (ب)، (پ) و (ت)) 2  (آ)، (ب) و (ت)) 1

  تواند باشد؟ به ترتيب كدام مي 0Cبرحسب  Cو  A ،Bي جوش مواد هاي زير نقطه با توجه به شكل  ـ42
  
  
  
  
  
  
  
1 (227-  ،217-  ،235-  2 (228-  ،220-  ،234-  3 (235-  ،219-  ،227-  4 (221-  ،229-  ،237-   

و  1رو، در شـكل زيـر، دماهـاي     با توجه به اطالعات جـدول روبـه    ـ43
2 د باشـند و  نتوان گراد) مي ي سانتي (برحسب درجه چه عددهايي

 به ترتيب كدام مواد هستند؟ Cو  A ،Bمواد 

  
  
  
  ، اتان ، متان ، هليم -260،  -95  ) 1
  ، اتان ، هليم ، متان  -250،  -100) 2
  متان  ،هليم ، اتان ، -100،  -250) 3
  متان   ،، هليم ، اتان -85،  -260) 4

و  1اي اسـت و دماهـاي    چه مـاده  Aهاي داده شده كه مربوط به جدا شدن برخي از گازها از هواي مايع است،  با توجه به اطالعات زير، در شكل  ـ44

2  0(برحسبCتوانند باشند؟ ) به ترتيب كدام عددها مي 

  
  
  
  

  
  

  
  -184،  -190، نيتروژن) 4  -184،  -190، اكسيژن) 3  -190،  -184اكسيژن، ) 2  -190،  -184نيتروژن ، ) 1

  C  B  A  گاز
        نماد

)0ي انجمادنقطه C)  197-  201 -  208-  
)0 ي جوشنقطه C)  138 -  151-  142-  

 

  متان  اتان  هليم  گاز
)0 ي جوش نقطه C)  9/268 -  0/89 -  5/161 -  

 

)0 ي جوش نقطه  گاز C)  

  - 186  آرگون
  -196  نيتروژن
  - 183  اكسيژن
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 در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟  ـ45

  ي را در تروپوسفر دارند در زندگي روزانه نقش حياتي دارند. سه گازي كه باالترين درصد حجمآـ 
  كيلومتري سطح زمين قرار دارد. 11هاي باالتر از  درصد از كل جرم هوا كره در ارتفاع 25حدود تنها ب ـ 
2Krي تروپوسفر به صورت:  ترتيب درصد حجمي چند گاز در اليهپ ـ  Ne He CO Ar     .است  
ميليون سـال پـيش تفـاوت     200ي هوا كره در  دهند كه نسبت گازهاي سازنده ها نشان مي ها روي هوا كره، آزمايش أثير رفتار انسانبه دليل تت ـ  

  اي با امروزه دارد. قابل مالحظه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

رو، از ميان موارد زير چند عبارت در مورد حجم معيني از هواي پاك و  با توجه به جدول روبه  ـ46
  ك درست هستند؟ خش

184Kr g.mol ) ،40Ar  ،20Ne   ،16O   ،12C   ،4(He  
  است.  هاي كربن دي اكسيد برابر شمار مول 24هاي آرگون تقريباً  شمار مولآـ 

  برابر درصد جرمي هليم است.  18درصد جرمي نئون ب ـ 
  هاي كريپتون است.  برابر شمار اتم 5هاي هليم، تقريباً  شمار اتمپ ـ 
  ليتر گاز كربن دي اكسيد وجود دارد.  ميلي 5/38به ازاي هر ليتر هواي پاك و خشك، ت ـ 

1 (4  2 (2  
3 (1  4 (3  

و  0001/0،  0018/0، 0005/0ي تروپوسفر بـه ترتيـب برابـر     در هواي خشك و پاك مربوط به اليه Dو  A ،B ،Cدرصد حجمي چهار گاز   ـ47
 توانند باشند؟ به ترتيب چه گازهايي مي Dو  A ،B ،Cگزارش شده است. گازهاي 0385/0

1 (Ar ،O2 ،CO2 ، N2  2 (He ،Ne ،Kr  ،CO2  3 (CO2 ،O2  ،Ar ،N2  4 (He ،Ne  ،Kr  ،Ar  
 دهد؟ تر نشان مي درست ،ها ي آن ي دوره ي تروپوسفر را برحسب شماره كدام گزينه نمودار تقريبي درصد حجمي گازهاي نجيب در اليه  ـ48

  
  
  
  
1 (    2 (  3(   4 (  
  

ميليون سال پيش تاكنون،  200دهد كه از  هاي ............... نشان مي .................... و نيز سنگدرون  دام افتاده هواي به براي نشمندانهاي دا بررسي  ـ49
 ي هوا كره  ................... ثابت مانده است.  نسبت گازهاي سازنده

  تقريباً هاي قطبي ـ رسوبي ـ بلورهاي يخ در يخچال) 2  مناطق آهكي ـ آتشفشاني ـ كامالً ) 1
  هاي قطبي ـ آتشفشاني ـ تقريباً بلورهاي يخ در يخچال) 4    مناطق آهكي ـ رسوبي ـ كامالً) 3

 در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟  ـ50

  . شود تر مي پس از تروپوسفر، هوا كره غليظ و غليظآـ 
  . ك دهم درصد استهوا، ي درتروپوسفر رطوبت هوا متغير بوده و ميانگين بخار آب  ي اليهدر ب ـ 
  كنند.  براي جداسازي اجزاي هوا در پتروشيمي اصفهان از برج تقطير استفاده ميپ ـ 
  ي سوم قرار دارد.  گاز آرگون در ميان اجزاي هوا كره در رتبهت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  !كنيم ديگر، ما هم دل داريمخصاً عاشق آن هستم. چكار ي تست بعدي به طور مستقيم در كتاب درسي آورده نشده است اما بنده ش با اين كه سوژه 

دقيقـه مقـداري هـواي مـايع      15كنيم كه پـس از حـدود    دهيم و مشاهده مي ي آزمايش تميز را در يك ليوان پر از نيتروژن مايع قرار مي يك لوله  ـ51
كنيم تا هواي مـايع آن شـروع بـه جوشـيدن كنـد.       ارج ميي آزمايش را از ليوان حاوي نيتروژن مايع خ ي آزمايش توليد شده است. لوله درون لوله

 4كنيم. اين كار را پس از گذشـت   ي آزمايش نزديك مي ي لوله ي كبريتي را به دهانه ثانيه از شروع جوشيدن هواي مايع شعله 20پس از گذشت 
 تر خواهند بود؟ ها محتمل كنيم. كدام مشاهده دقيقه تكرار مي

  شود.  ي كبريت دوم خاموش مي سوزد و شعله بي ميي كبريت اول به خو شعله) 1
  سوزد. دوم به خوبي مي ي كبريت شود اما شعله ي كبريت اول خاموش مي شعله) 2
  سوزند.  ي كبريت به خوبي مي هر دو شعله) 3
  شوند.  ي كبريت خاموش مي هر دو شعله) 4

درصد حجمي در   نام گاز
  پاك و خشك هواي

  9280/0  آرگون
  0385/0  كربن دي اكسيد

  0018/0  نئون
  0005/0  هليم

  0001/0  كريپتون
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  كمي تغيير)، با 98(رياضي سراسري ـ    اند؟ چند مورد از مطالب زير، درست  ـ52

   .گاز آرگون، سومين گاز فراوان در هوا كره است  
  ميانگين بخار آب در هوا متغير بوده و در حدود يك درصد است.  
  كنند.  بيني، نيتروژن هوا را براي مصرف گياهان در خاك، تثبيت مي برخي از جانداران ذره  
  يش تاكنون، به تقريب ثابت مانده است. ميليون سال پ 200هوا كره از  ي نسبت گازهاي سازنده  

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  
ي  كتـاب درسـي. بـه همـراه مطالـب حاشـيه       52ي  در صـفحه » پذير در هوا كره اكسيژن، گازي واكنش«تا سر تيتر  51ي  از ابتداي صفحه   

  كتاب درسي. 50ي  صفحه
  

  ) را مطالعه بفرماييد.  8ـ  2) و ( 7ـ  2ي ( نكتههاي درس و  هاي اين قسمت، ايستگاه لطفاً قبل از حل تست 
  

 در ميان موارد زير چند عبارت در مورد گاز نجيب آرگون درست هستند؟  ـ53

  بو و نسبتاً سمي است.  بي رنگ، گازي بيآـ 
  تر است.  تحرك تر و كم تر (هليم و نئون) سنگين است زيرا اين گاز نسبت به گازهاي نجيب سبك» تنبل«ي آرگون به معني  واژهب ـ 
  شود.  از تقطير جزء به جزء گاز طبيعي تهيه مي ،اين گاز در پتروشيمي شيرازپ ـ 
  رود.  اي به كار مي هاي رشته اثر در جوشكاري، اكسايش فلزها و همچنين ساخت المپ به عنوان محيط بيت ـ 

  ترين گاز نجيب (از لحاظ درصد حجمي) در تروپوسفر است.  ث ـ فراوان
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

كنند. شايد شما هـم تجربـه كـرده باشـيد كـه وقتـي بادكنـك         ها را با آن پر مي تست بعدي راجع به گاز هليم است. همان گازي كه بعضي از بادكنك 
  !ره دوني تا كجا مي ره، نمي زنيد زمين هوا مي حاوي گاز هليم را مي

  
 ها درست هستند؟ در ميان موارد زير كدام عبارت  ـ54

  ي هليم به معناي تنبل است. واژه آـ
  شود.  ي زمين به مقدار خيلي كم يافت مي هليم در كرهب ـ 
  توان افزون بر هواي مايع، از تقطير جزء به جزء گاز طبيعي نيز به دست آورد.  هليم را ميپ ـ 
  شود. استفاده مي MRI ي تصويربرداري مانند هاي پيشرفته اي در دستگاه هاي هسته از هليم براي انجام واكنشت ـ 

  (ب) و (پ)) 2    (آ)، (ت)) 1
  (ب)، (پ) و (ت)) 4    (آ)، (ب) و (پ)) 3

 اند؟ هاي (ب) و (ت) در كدام گزينه آورده شده هاي (آ) و (پ) و پاسخ نادرست پرسش پاسخ درست پرسش  ـ55

  چيست؟ آيد در ميي، نخستين گازي كه به صورت مايع ت سرد كنيم از لحاظ تئوردچه هواي پاك و خشك را به ش چنانآـ 
  چيست؟ MRIهاي تصويربرداري مانند  نقش هليم در دستگاهب ـ 
  دهد؟ حدود چند درصد حجمي از مخلوط گاز طبيعي را هليم تشكيل ميپ ـ 
  ست؟هليم چندمين گاز فراوان (از لحاظ درصد حجمي) در هواي پاك و خشك ات ـ 

  ـ پنجمين 7/0اي ـ  هاي هسته آرگون ـ انجام واكنش) 1
  ـ ششمين   07/0ـ خنك كردن قطعات الكترونيكي ـ  اكسيژن) 2
  ـ پنجمين   7ـ اي  هاي هسته انجام واكنشاكسيژن ـ ) 3
  ـ ششمين 7/0نيتروژن ـ خنك كردن قطعات الكترونيكي ـ ) 4
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 ها درست هستند؟ در ميان موارد زير كدام عبارت  ـ56

  ي آن از تقطير جزء به جزء گاز طبيعي است.  تر از تهيه ي هليم از هوا،  مقرون به صرفه تهيهآـ 
  بو بودن و نيز كاربرد در جوشكاري است.  رنگ و بي وجه اشتراك گازهاي هليم و آرگون، بيب ـ 
  هستند.  كم است، از اين رو، به گازهاي كمياب نيز معروفبسيار مقدار گازهاي نجيب در جهان پ ـ 
  ماند هليم است.  چه گاز طبيعي را بر اثر سرماي شديد مايع كنيم، آخرين جزيي كه به صورت گاز باقي مي چنانت ـ 

  (ب) و (ت)) 2    (آ) و (پ)) 1
  هاي فوق درست هستند. ي عبارت همه) 4    (ب) ، (پ) و (ت)) 3

 ها درست هستند؟ در ميان موارد زير كدام عبارت  ـ57

  ز فراوان (از لحاظ درصد حجمي) در هواي پاك و خشك است. آرگون سومين گاآـ 
  در فرايند تقطير جزء به جزء هواي مايع، آرگون دومين گاز خارج شده از هواي مايع است. ب ـ 
  اي دارد كه كشورمان هنوز موفق به انجام آن نشده است.  جداسازي آرگون از هوا، نياز به دانش و فناوري پيشرفتهپ ـ 
  توان افزون بر هواي مايع، از تقطير جزء به جزء گاز طبيعي نيز به دست آورد.  را مي آرگونت ـ 

  (ب)، (پ) و (ت)) 4  (آ)، (ب) و (ت)) 3  (پ) و (ت)) 2  (آ) و (ب)) 1
گسـترش   انـد كـه   ي علـم شـيمي، آرزو فرمـوده    هاي محترم كتاب درسي به جاي آموزش اصول و مفاهيم اوليـه  كتاب درسي، مؤلف 51ي  در صفحه 

هاي ملي از جمله گاز هليم بهـره ببـريم....    شود كه بتوانيم از ثروت يآموختگان دانش علوم پايه و فني و مهندسي در كشورمان سبب تربيت دانش
پيتـان تـيم ملـي    ي معتادهـا كا  ي بخـت. همـه   كنيم كه تمام جوانان بيكار ازدواج كنند و بروند خانـه  حاال كه بازار آرزو كردن داغ است ما هم آرزو مي

  !ها شوند .... و خالصه از اين جور صحبت
 در ميان موارد زير چند عبارت در مورد گاز نجيب هليم درست هستند؟  ـ58

  شود. هاي هواشناسي، تفريحي و تبليغاتي استفاده مي براي پر كردن بالنآـ 
  ي آن، هوا كره است.  ترين منبع تهيه مهمب ـ 
  رود. جوشكاري به كار مي براي خنك كردن فلزها پس ازپ ـ 
  شود.  هاي شيميايي در ژرفاي زمين توليد مي از واكنشت ـ 

  دهد.  درصد حجمي از مخلوط گاز طبيعي را تشكيل مي 07/0ث ـ حدود 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  
  كتاب درسي. 53 ي در صفحه» پاراگراف دومتا سر  52ي  در صفحه» پذير در هوا كره اكسيژن، گازي واكنش«از سر تيتر    

  
  ) را مطالعه بفرماييد.  9ـ  2ي ( هاي اين قسمت، ايستگاه درس و نكته لطفاً قبل از حل تست  

  
 درست هستند؟ ي اكسيژن درباره  عبارت چنددر ميان موارد زير   ـ59

  خورده است.  ي هوا كره است كه زندگي روي زمين، به وجود آن گره ترين گاز تشكيل دهنده فراوانآـ 
  هاي دو اتمي وجود دارد.  هاي آب و در سنگ كره به طور عمده به صورت مولكول در آب كره، در ساختار مولكولـ ب 

  شود.  ها يافت مي ها و هيدروكربن نئيها، پروت هاي زيستي مانند چربي ي مولكول ساختار همهزيست كره در در پ ـ 
2ت (يدو اكسيدي كه در طبيعت وجود دارند بوكست ـ  3Al O  2ناخالص) و سيليس(SiO   . باشند مي (

2Oها فقط به صورت  ي اين اليه هاي گوناگون هوا كره با هم تفاوت دارد اما در همه ث ـ هرچند مقدار آن در اليه (g)  .حضور دارد  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

گويد تست بعدي به نوعي در كنكور سراسري مطرح خواهـد شـد. پـس آن را     به من مي (!)دانم حس ششم است يا هفتم  نمييك حس عجيبي كه  
  !دريابيد، همين
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1هاي داده شده،  ي عبارت ها درست هستند؟ (در همه به جدول زير، در ميان موارد داده شده، كدام عبارتبا توجه   ـ60
كـره را اكسـيژن و    حجم هوا 5

  ي آن را نيتروژن فرض كنيد.) بقيه
  

ارتفاع از سطح 
  (km) زمين

0  3/0  6/0  8/1  4/2  0/3  6/3  2/4  8/4  6  7/6  3/7  9/7  

 فشار گاز اكسيژن
210( atm)  

9/20  1/20  4/19  6/16  4/15  3/14  2/13  3/12  4/11  7/9  9  4/8  6/7  

 

  است.  25/1متر چهارم برابر  600متر اول به كاهش فشار آن در  600بت كاهش فشار اكسيژن در نسآـ 
  كيلومتري است.  8/4فشار گاز اكسيژن در سطح زمين تقريباً برابر فشار گاز نيتروژن در ارتفاع ب ـ 
  دوم است.  متر 1800متر اول، تقريباً دو برابر كاهش فشار آن در  1800كاهش فشار اكسيژن در پ ـ 
  متر جيوه است.  ميلي 342متري، تقريباً برابر  6700فشار هوا در ارتفاع ت ـ 

  (ب) و (پ)) 4  (آ) و (ت)) 3  (پ) و (ت)) 2  (آ) و (ب)) 1
(در هـوا كـره)   گر فشار گازهاي اكسيژن و نيتروژن برحسب ارتفاع از سطح زمين  ها به ترتيب بيان ، كدام منحنيرو روبهبا توجه به نمودار تقريبي   ـ61

 هستند؟

1 (II  وI  

2 (III  وIV  

3 (I  وIII  

4 (IV  وII  
كـه در  شـده  كننـد نوشـته     هاي اكسيژني كه اين كوهنوردان با خود حمل مـي  ي اورست هستند روي كپسول گروهي كوهنورد در حال صعود به قله  ـ62

ال، (نسـبت  هاي جدول زير، تقريباً از چه ارتفاعي به بـا  متر جيوه، بايد از كپسول اكسيژن استفاده شود. براساس داده ميلي 585تر از  فشار هواي كم

1به سطح زمين) كوهنوردان بايد از كپسول اكسيژن استفاده نمايند؟ (
 حجم هوا را اكسيژن در نظر بگيريد.) 5

  
ارتفاع از سطح 

  0  3/0  6/0  8/1  4/2  0/3  6/3  2/4  8/4  6  7/6  3/7  9/7  (km) زمين

 فشار گاز اكسيژن
210( atm)  

9/20  1/20  4/19  6/16  4/15  3/14  2/13  3/12  4/11  7/9  9  4/8  6/7  
 

  متر 3600) 4  متر 2400) 3  متر 3000) 2  متر 1800) 1
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ايد  ...فكر كرده!كني برود پي كارش؟ ميها را حل  فرت تست طور فرت  همين !كجا با اين عجله؟ 

كنـد كـه آيـا بـا دقـت و مسـئوليت        كـه پـيش روي شماسـت مشـخص مـي      آزمون چكـاپي  !ما مچ گيري نداريم؟
اگر بتوانيد آزمون چكاپ زير را با درصد معقولي (مثالً  !ايد كاري فرموده اي يا سمبل هاي قبلي راحل كرده تست
دانيـد   تـان اگـر ايـن آزمـون را خـراب كنيـد. مـي        ولي واي به حـال  !%) حل كنيد كه هيچ، اجرتان با خدا60باالي 

هـا و   كـنم كـه يـك بـار ديگـر تسـت       گـويم. بـه شـما التمـاس مـي      دانيد؟؟ پـس مـي   كنم؟... چي؟ نمي كارتان ميچ
راستي، يادم رفت كه يـادآوري كـنم پـس از برگـزاري آزمـون، بـه        !هاي مبحث مربوطه را بررسي كنيد ايستگاه

  ي زير درصدتان را حساب كنيد: كمك رابطه

100  درصد  
  

  كتاب درسي   53ي  در صفحه پاراگراف دومتا سر  2از ابتداي فصل   
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2فلز آلومينيم به شكل بوكسيت ( آـ  3Al O   .ناخالص) در طبيعت وجود دارد  

مانند فرسايش سنگ و صخره به دليل هاي شيميايي  بسياري از واكنشب ـ  
  تمايل زياد اكسيژن براي انجام واكنش است.

  است.                                نمودار كلي فشار گاز اكسيژن برحسب ارتفاع از سطح زمين به صورتپ ـ 
ترتيب جدا شدن گازها از هواي مايع در سـتون تقطيـر براسـاس جـرم     ت ـ  

  ت.  ها اس مولي  و چگالي آن
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  ي ظرف است.  هاي آن با ديواره دماي هر گاز ناشي از برخورد مولكول  )1
  دهند.  ) در فرايند تقطير جزء به جزء، با استفاده از فشار، دماي هوا را پيوسته افزايش مي2
  ن باالترين درصد حجمي را دارد.ي تروپوسفر، گاز نئو در ميان گازهاي نجيب موجود در اليه )3
  تر است.  ي هوا كره پايين ي جوش ساير اجزاي سازنده ي جوش هليم از نقطه نقطه )4
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  كنند.   بيني، گاز اكسيژن هوا كره را براي مصرف گياهان در خاك تثبيت مي جانداران ذره آـ 

02ازاي هر كيلومتر، دما در حدود  ي تروپوسفر به در اليهب ـ  C كند. افت مي  
ي اكسيژن خـالص در فراينـد تقطيـر جـزء بـه جـزء        شود كه تهيه وجود گاز آرگون در هواي مايع باعث ميپ ـ  

  هواي مايع دشوار باشد.  
078با كاهش دماي هوا تا ت ـ   Cهـا بـه صـورت     شـوند كـه مـدل فضـا پـركن آن      جدا مي هايي از آن ، مولكول

  است.  و  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
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  كيلومتر است.   11ي تروپوسفر  ارتفاع تقريبي اليه آـ 

  شود. از هواي مايع در صنعت سرما سازي براي انجماد مواد غذايي استفاده ميب ـ 
ي آن داراي  ي سـوم مربـوط بـه عنصـري اسـت كـه آخـرين زيراليـه         ي هـوا، رتبـه   ي سـازنده در ميان اجزاپ ـ  

4n l    .بوده و كامالً پر است  
  شود.   گاز هليم در پتروشيمي شيراز از تقطير جزء به جزء هواي مايع با خلوص بسيار زياد تهيه ميت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ها) تعداد درست  3( –ها)  (تعداد غلط
3هاتعداد كل تست 
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