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بسمه تعالی

مقدمه
سپاس فراوان خداوند تعالی را که توفیق تألیف این مجموعه را عنایت فرمود. همواره دو درس علوم تجربی و ریاضیات دغدغه بسیاری از 
دانش آموزان به ویژه، دانش آموزانی که خود را آماده آزمون ها، خصوصا تیزهوشان و نمونه دولتی کرده اند، بوده است. در این مجموعه 
سعی شده است تا آنچه را که دانش آموزان در درجه اول به آن نیازمندند در نظر گرفته شود. تمرکز این کتاب بر نکات و مفاهیم اصلی 
درس استوار است. مفاهیمی که بیش از هر چیزی، دانش آموزان به یادگیری آن ها نیازمندند، از اینرو در ابتدای هر فصل، درسنامه ای 
مبتنی بر موضوعات اصلی کتاب درسی گنجانده شده است و در پایان هر فصل به منظور تسلط و یافتن نقاط ضعف، تعدادی سؤال قرار 

داده شده است تا دانش آموزان با حل کردن و نیز بررسی این سؤاالت به تسلط کافی در زمینه مباحث اصلی هر فصل برسند.
صمیمانه از همه دانش آموزان درخواست می شود، که قبل از هر کتاب کمک درسی، ابتدا به بررسی کتاب درسی اصلی پرداخته، سپس 
کتاب های کمک درسی را مد نظر قرار دهند. آنچه که انگیزه الزم جهت تألیف این مجموعه را فراهم نمود، ایجاد یک منبع جامع در 
زمینه علوم تجربی و ریاضیات برای دانش آموزان متوسطه اول است تا بتواند اشکاالت درسی و نیز نقاط ضعف آن ها را در مطالعه این دو 

درس برطرف نماید.
این مجموعه را به همه دوستان و سرورانی که همواره در طول تألیف، انگیزه الزم را فراهم نموده اند تقدیم می نماییم.

                                                                                                                                                                                           
تابستان 96

ارتباط با مؤلفان این مجموعه :
 bioparshang@yahoo.com 

Saeedhaghighi77@yahoo.com

Karajimk67@gmail.com



علوم پایه هشتم



 فصل اول

مخلوط و جداسازی مواد
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مواد

خالص: ماده ای که اجزای آن یک 

نوع عنصر یا یک نوع ترکیب است.

عنصر: ماده خالصی است که از یک نوع اتم 

ساخته شده است.

فلز: مانند آهن، طال و ...

نافلز: هیدروژن، کربن و ...

شبه فلز: بور، سیلیسیم و ...

اتم های  از  که  است  خالصی  ماده  ترکیب: 

مختلفی ساخته شده است.

مولکولی: آب، متان و ...

یونی: نمک خوراکی و ...

ناخالص ) مخلوط( : ماده ای که

از ترکیب دو یا چند ماده 
خالص ایجاد شده است.

که  است  ناخالصی  ماده   : )محلول(  همگن 

شده  پخش  یکنواخت  طور  به  آن  اجزای 
است.

مایع در مایع: آب و سرکه، آب و اتانول

جامد در مایع: آب نمک، آب و شکر

گاز در مایع: نوشابه گازدار

جامد در جامد: سکه

گاز در گاز: هوا

ناهمگن : ماده ناخالصی است که اجزای آن 

یکنواخت پخش نشده است.
معده،  شربت  آبلیمو،  شربت  روغن،  و  آب 

آب گل آلود، دوغ، شیر، آجیل

   

مخلوط همگن
الف- ویژگی ها: 1- پایدار است. 2- از کاغذ صافی عبور می کند. 3- اجزا قابل تشخیص نمی باشند. 4- نور را از خود عبور می دهد.

ب- اجزا: 1- حالل: جزئی از محلول است که حل شونده را در خود حل می کند.  2- حل شونده: جزئی از محلول که در حالل حل 

می شود.
مثال( اجزای هر یک از محلول های زیر را مشخص کنید:

الف- آب نمک                                 ب- هوا  
جواب :  الف : حالل :  آب    حل شونده: نمک            ب:  حالل: گاز نیتروژن )چرا؟(     حل شونده: سایر گازها    

نکته 1 :  در محلول هایی که حالل و حل شونده یک حالت فیزیکی دارند، جزئی که مقدار بیشتری دارد حالل در نظر گرفته می شود.

انحالل پذیری: حداکثر مقدار ماده حل شونده که در دمای مشخص در مقدار مشخصی از یک حالل حل می شود.

نکته 2 : انحالل پذیری یک ماده جامد در آب معموال به صورت گرم حل شونده در 100 گرم آب بیان می شود.
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محلول ها از نظر مقدار حل شونده :
الف- سیر شده: محلولی که نمی تواند مقدار بیشتری حل شونده را در خود حل کند.

ب- سیر نشده : محلولی است که می تواند مقدار بیشتری حل شونده را در خود حل کند.

پ- فراسیر شده: محلولی است که بیش از اندازه حل شونده را در خود حل کرده است. 

تشخیص نقاط سیرشده، سیر نشده و فراسیر شده از روی نمودار: در نمودار انحالل پذیری، مقدار حل شدن هر حل شونده  در دماهای 

مختلف به صورت خط یا منحنی نشان داده می شود. نقاط روی خط یا منحنی نشان دهنده محلول سیر شده، نقاط باالتر و پایین تر 
خط یا منحنی به ترتیب نشان دهنده محلول فراسیر شده و سیر نشده می باشد.         

مثال 1( در شکل هر یک از نقاط A ، B و C بیانگر چه نوع محلولی می باشند؟ 

جواب: نقطه A چون باالتر از خط منحنی است، بیانگر نقطه فراسیر شده است،

 نقطه B چون روی منحنی است، نقطه سیرشده و نقطه C ، نقطه سیرنشده است.

مثال2( با توجه به نمودار  انحالل پذیری ماده ای در آب،                                     

به سواالت زیر پاسخ دهید:
الف- انحالل پذیری این ماده در دمای 20 درجه سانتی گراد حدودا چند است؟

جواب: 30 گرم

ب- در صورتی که در دمای 20 درجه سانتی گراد، 35 گرم از ماده در 100 گرم 

آب حل شده باشد، محلول سیر شده است یا فراسیر شده؟ 
جواب: فراسیرشده، زیرا در این دما بیش از 30 گرم حل شونده در آب، محلول فراسیرشده ایجاد می کند.

به  مربوط  نمودار  روی  عددهای  حالل  گرم   50 در  می کند؟  ایجاد  محلولی  چگونه  حالل  گرم   200 و  گرم   50 در  ب  مورد  پ- 

انحالل پذیری باید نصف شوند، یعنی حداکثر 15 گرم حل شونده در دمای 20 درجه سانتی گراد می تواند در 50 گرم آب حل شود، 
و مقدار 35 گرم حل شونده، محلول فراسیرشده ایجاد می کند.   اگر  حالل را دو برابر کنیم مقدار حل شونده روی نمودار در این دما  

60 گرم می شود، بنابراین با 35 گرم حل شونده در این دما، محلول سیرنشده ایجاد می شود.

نکته 3 : برای تهیه محلول فراسیر شده می توان محلول سیر شده را گرم کرد و مقدار بیشتری حل شونده را در آن حل کرد، سپس 

محلول مورد نظر را به آرامی باید سرد کرد.
نکته 4 : در نمودار انحالل پذیری یک ماده جامد در آب، معموال محور افقی نشان دهنده ی دما و محور عمودی مقدار گرم حل شونده 

در 100 گرم آب را نشان می دهد. 

اثر دما بر انحالل پذیری مواد جامد و مایع در آب: با افزایش دما انحالل پذیری بسیاری از مواد در آب افزایش می یابد ) چرا؟(. مثال با گرم 

کردن آب نمک و یا پتاسیم نیترات می توان مقدار بیشتری از آن ها را در آب حل کرد.

عوامل موثر بر انحالل پذیری گازها : 1- دما: با افزایش دما انحالل پذیری گازها کاهش می یابد )چرا؟(

2- فشار: با افزایش فشار انحالل پذیری گازها افزایش می یابد )چرا؟ (.

مثال( برای افزایش انحالل پذیری نمک خوراکی و کربن دی اکسید چه راهی را پیشنهاد می دهید؟

جواب: چون نمک خوراکی حل شونده جامد است کافی است دما را باالتر ببریم، اما کربن دی اکسید گاز است، بنابراین یا باید 

فشار را افزایش دهیم و یا دما را کاهش دهیم تا مقدار گاز بیشتری بتوانیم حل کنیم.

انحالل پذیری در 100 گرم آب

دما برحسب درجه سانتی گراد
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سوسپانسیون: مخلوط ناهمگن جامد در مایع را گویند. مانند دوغ، شربت خاکشیر، شربت معده و ...

نکته 5 : از جمله ویژگی های مخلوط ناهمگن، پخش نور، عبور نکردن از کاغذ صافی، ناپایداری و ته نشینی ذارت است.

 PH عاملی است که اسیدی بودن یا بازی بودن ماده را مشخص می کند. معموال از صفر تا 14 درجه بندی می شود، به طوری که : PH

کمتر از 7 را اسیدی، PH = 7 را خنثی و PH بزرگ تر از 7 را بازی می گویند.

نکته 6 : اسیدها مواد ترش مزه ، در حالی که بازها مواد تلخ مزه با لمس چرب هستند.

نکته 7 : کاغذ PH در محیط اسیدی متمایل به رنگ قرمز و در محیط بازی متمایل به رنگ بنفش می شود.

روش های جداسازی مخلوط
مثالاساس روشنام روش

غربال )الک( کردنتفاوت در اندازه ی ذراتصاف کردن
جداسازی آب و روغن توسط قیف جدا کنندهتفاوت در چگالی اجزاسرریز کردن

جدا کردن کاه از گندمتفاوت در وزن اجزا ) هر دو جز آن جامد(بوجاری

جداسازی آب و الکلتفاوت در نقطه جوش اجزاتقطیر ساده

جداسازی اجزای نفت خامتفاوت نقطه ی جوش اجزاتقطیر جز به جز

تفاوت در چگالی اجزاسانتریفیوژ کردن
جداسازی چربی از شیر

جداسازی اجزای خون از پالسما )خوناب(

تهیه ی نمک از آب نمکتبخیر حالل ) برای محلول های جامد در مایع(تبلور
 

سؤاالت فصل 1

1- در میان موارد زیر به ترتیب، چند ماده خالص و چند ماده ناخالص وجود دارد. ) گزینه ها را از راست به چپ بخوانید( 
) آب مقطر- شربت معده - آب لیمو- سکه- نمک خوراکی- الکل- هوا(

3 -4  -14 -3  -22 -5  -35 -2  -4

2- با افزایش دما میزان انحالل پذیری کدام مورد با بقیه متفاوت است؟
4- اکسیژن 3- شکر2- پتاسیم نیترات1- نمک خوراکی

3- کدام ویژگی، مربوط به محلول آب نمک نمی باشد؟
4- دارا بودن دو جز3- حفظ خواص اجزا2- عبور از کاغذ صافی1- پخش نور
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4- چند مورد از جمالت زیر درست است؟
ب- هر محلولی یک مخلوط است.الف- هر مخلوطی یک محلول است.

ت- هر ماده خالصی ترکیب نیست.پ- هر عنصری یک ماده خالص نیست.
1  -12 -23 -34  -4

5- در چند مورد از موارد زیر، جداسازی اجزا بر اساس تفاوت در چگالی و یا تفاوت در وزن ذرات می باشد.
) تبلور- بوجاری- تقطیر- سرریز کردن- صاف کردن- سانتریفیوژ(

1  -12 -23 -3 4 -4

6- کدام یک از جمالت زیر درست است.
الف- با حل کردن کمی آب لیموی غلیظ در آب محلولی ایجاد می شود که PH آن بزرگ تر از 7 است.

ب- PH شیر کمتر از مایع ظرفشویی است.
پ- PH مواد اسیدی کمتر از مواد خنثی و مواد بازی است.

ت- لمس چرب صابون بیانگر خاصیت اسیدی آن است.
4- ب و پ3- پ و ت2- ب و ت1- الف و ب

7- چه تعداد از موارد زیر درمورد مخلوط ها درست است؟                                                                 ) تیزهوشان قلم چی 96( 
ب- شربت خاکشیر یک سوسپانسیون است.الف- مخلوط آب و خاک جز مخلوط های ناهمگن به شمار می آیند.

ت- اجزای یک مخلوط، خواص اولیه خود را حفظ می کنند. پ- بادکنک پراز هوا، حاوی یک مخلوط همگن است.
1 -12 -23 -34 -4

 

8- در کدام گزینه مواد از نظر دسته بندی با هم تفاوت دارند؟                                                                          ) المپیاد 95(
2- هوا – سکه طال- فوالد1- نمک خوراکی – آب مقطر- شکر

4- مس- جیوه – گاز اکسیژن3- جیوه – فوالد- شکر

9- بیش ترین مقدار از یک بسپار یا پلیمر که در دماهای مختلف در 100 گرم آب حل می شود و )) محلول سیر شده(( تولید می کند، در 
نمودار رو به رو نشان داده شده است. اگر تمام مواد موجود در ظرف های زیر را در ظرف دیگری با هم مخلوط کرده و هم بزنیم و دمای 
 30 برسانیم، کدام گزینه درست است؟                                                                                       )تیزهوشان 96(

oC نهایی را به
1- محلول نهایی می تواند بسپار یا پلیمر بیشتری را در خود حل کند.

2- محلول نهایی نمی تواند بسپار یا پلیمر بیشتری را در خود حل کند.
3- 5 گرم از بسپار یا پلیمر در ظرف به صورت حل نشده باقی می ماند.

4- بیش از 5 گرم از بسپار یا پلیمر در ظرف به صورت حل نشده باقی 
می ماند.  
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10- پژوهشگری 40 گرم مخلوط دو نمک ))الف(( و ))ب(( را در 50 گرم آب با دمای  60 ریخت و پس از هم زدن تمام نمک ها حل شد. 
سپس دما را تا 30 درجه کاهش داد و 10 گرم از نمک هایی که قبال حل شده بود، در ظرف ته نشین شد. با توجه به نمودار داده شده، مشخص 
کنید در ابتدا چند گرم از هر نمک وجود داشته است؟ )توجه: حل شدن این دو نمک در آب بر روی یکدیگر تاثیری ندارند( )تیزهوشان 95(

1- 20 گرم ))الف(( و 20 گرم ))ب((
2- 25 گرم ))الف(( و 15 گرم ))ب((
3- 30 گرم ))الف(( و 10 گرم ))ب((
 4- 60 گرم ))الف(( و 20 گرم ))ب((

 
 پاسخنامه تشریحی فصل 1

1- )2( آب مقطر، نمک خوراکی و الکل هر سه ترکیب هستند بنابراین ماده خالص محسوب می شوند. شربت معده، آب لیمو، سکه و هوا، 
ماده  ناخالص می باشند.

2- )4( اکسیژن گاز است. انحالل پذیری گازها با کاهش دما افزایش می یابد، بقیه موارد حل شونده ی جامدند.
3- )1( پخش نور ویژگی مخلوط ناهمگن است، زیرا ذرات آن نسبت به ذرات محلول درشتند.

4- )2( موارد ب و ت درستند. 
5- )3( بوجاری بر اساس تفاوت در وزن ذرات است. در سرریز کردن و سانتریفیوژ کردن، اساس روش تفاوت در چگالی اجزاست.

6- )4( گزینه های ب و پ درستند، در مورد الف، باید مخلوط ناهمگن می بود نه محلول، همچنین PH آن کمتر از 7 است و در مورد 
ت، لمس چرب ویژگی بازهاست.

7- )4( هر چهار مورد صحیح است. به جدول ابتدای فصل مراجعه کنید.
8-  )3( فوالد آلیاژی از آهن و کربن است و ماده ناخالصی است، در حالی که جیوه )عنصر( و شکر )ترکیب( ماده خالص هستند. در گزینه  

1 همه مواد خالصند. در گزینه ی 2 همه مواد ناخالصند و در گزینه ی 4 همه مواد خالصند.
9- )2(  اگر محتویات سه ظرف را روی همدیگر بریزیم 400 گرم محلول داریم، با توجه به اینکه دمای نهایی محلول به  30 درجه سانتی 
گراد می رسد، با نگاه به نمودار می بینیم که در این دما در 100 گرم آب، 60 گرم حل شونده )بسپار یا پلیمر( حل شده است، یعنی 

مجموعا 160 گرم محلول ) حالل + حل شونده( داریم، حاال فقط یک تناسب ساده کافیست:
گرم حل شونده            گرم محلول

160                            60
400                              X

     X = 150 گرم  
دانستیم که در سه ظرف 150 گرم حل شونده داریم، اگر نمودار را بررسی کنیم می بینیم که در دمای 30 درجه برای 160 گرم محلول 
60 گرم حل شونده داریم، و برای 400 گرم محلول که 2/5 برابر 160 گرم است : 150 = 2/5 × 60 حالل داریم، یعنی در این دما دیگر 

ظرفیتی برای حل کردن بسپار یا پلیمر بیشتر وجود ندارد.
دقت: 150 گرم حل شونده برای 400 گرم محلول است، اگر همین 150 گرم را تقسیم بر 2/5 کنیم )چرا؟( 60 به دست می آید یعنی در 

160 گرم حالل 60 گرم حل شونده داریم و این یعنی محلول حاصل از ترکیب ظرف ها سیر شده است.
10- )3( نمودار انحالل پذیری در 100 گرم حالل )آب( را نشان می دهد، اما سؤال انحالل در 50 گرم حالل را خواسته است، بنابراین 
ما اعداد انحالل نمودار را نصف می کنیم اکنون با نگاه به نمودار انحالل پذیری ماده در نمک ))الف(( در دمای 30 درجه، 20 گرم حل 
شونده در 50 گرم آب است، 10 گرم نیز رسوب کرده، جمعا می شود 30 گرم، از 40 گرم 10 گرم می ماند که مربوط به نمک ))ب(( است.



فصل 2
تغییرهای شیمیایی 
در خدمت زندگی
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مثالتعریفانواع تغییرات ماده

فیزیکی
تغییری است که در آن ماده جدید به وجود نمی آید

1- پاره کردن کاغذ
2- حل کردن شکر یا نمک در آب

3- تغییر حالت های ماده مانند ذوب، انجماد و ...
4- خرد کردن مواد جامد

تغییری است که در آن ماده جدید به وجود می آید.شیمیایی

1- سوختن
2- فاسد شدن میوه ها

3- زنگ زدن )اکسایش(
4- ترش شدن شیر

5- واکنش قرص جوشان در آب
6- تجزیه آمونیوم دی کرومات

7- حل شدن پوسته تخم مرغ در سرکه
8- تجزیه ی آب اکسیژنه

9- واکنش میخ آهنی با محلول کات کبود
10- تبدیل انگور به سرکه

انواع تغییرات ماده بر اساس گرما
1- گرماگیر: برای انجام الزم است که از محیط اطراف گرما بگیرند.                                                                  

2- گرماده : این تغییرات با دادن گرما به محیط انجام می گیرند.

مثال( برای تغییرات گرماگیر و گرماده چند مثال نام ببرید.

مثال هایی از تغییرات گرماگیر: 1- حل شدن قرص جوشان در آب 2- حل شدن پوسته تخم مرغ در سرکه 3- ذوب 4- تبخیر 5- تصعید 

6- جوشیدن
مثال هایی از تغییرات گرماده: 1- واکنش میخ آهنی با کات کبود 2- تجزیه آمونیوم دی کرومات 3- تجزیه آب اکسیژنه 4- سوختن 

مواد 5- تنفس 6- زنگ زدن ) اکسایش( 7- انجماد 8- میعان 9- چگالش                                                      

تند )سوختن( : مانند سوختن شمع، سوختن بنزین و ...
واکنش مواد با اکسیژن

کند )اکسایش(: مانند زنگ زدن آهن

مثلث آتش: نشان می دهد که برای سوختن یک ماده سه شرط الزم است: 1- ماده ی سوختنی 2- گرما )انرژی فعال سازی( 3- اکسیژن

نکته 1 : هنگام نوشتن واکنش های شیمیایی اگر گرما را سمت واکنش دهنده ها بنویسند، واکنش گرماگیر است و اگر گرما را سمت چپ 

فراورده ها بنویسند، واکنش گرماده است.
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یا  فراورده ها  داده می شوند. 2-  نشان  واکنش شیمیایی  معموال سمت چپ یک  واکنش دهنده ها که  اجزای یک واکنش: 1- 

محصول که معموال سمت راست واکنش ) در جلوی نوک فلش( نشان داده می شوند.    
مثال: نمونه هایی از واکنش های شیمیایی را نوشته، واکنش دهنده ها و فراورده ها را مشخص کنید.   

 -1
         

 
     

                 -2

 -3
               

 -4

 -5
 

هیدروکربن ها: موادی هستند که فقط از کربن و هیدروژن ساخته شده اند، مانند پارافین که شمع را از آن می سازند.

نکته 2 : هنگام سوختن هیدروکربن ها مانند سوختن نفت و گاز، اگر اکسیژن محیط کم باشد، گاز کربن مونواکسید ) CO : عامل مرگ 

خاموش( نیز تولید می شود. در واقع عمل سوختن به صورت ناقص انجام می گیرد.

نکته 3 : علت مسمومیت افراد با گاز کربن مونواکسید، تمایل بیشتر هموگلوبین برای ترکیب شدن با این گاز نسبت به گاز اکسیژن است.

نکته 4 : در مثلث آتش، منظور از گرما، انرژی الزم برای شروع واکنش است که آن را انرژی فعال سازی می نامند.

کاتالیزگرها: موادی هستند که باعث افزایش سرعت واکنش های شیمیایی می شوند و خود در پایان بدون تغییر باقی می مانند، مثال 

کاتالیزگر تجزیه آب اکسیژنه، اکسید آهن، منگنز دی اکسید و یا یون یدید است، همچنین کاتالیزگر سوختن حبه قند عناصر موجود 
در خاک است.

نکته 5 : اگرچه کاتالیزگرها در پایان واکنش دچار تغییر نمی شوند، اما به تدریج کارایی آن ها کاهش می یابد.

نکته 6 : کاتالیزگرهای بدن جانداران، آنزیم ها هستند.

نکته 7 : گلوکز در بدن طی مجموعه ای از واکنش های آنزیمی با اکسیژن ترکیب شده و انرژی الزم را برای فعالیت های بدن تامین 

می کند )این واکنش در کدام اندامک سلولی انجام می گیرد؟( 

فراورده ها  در سمت   را  گرما  گرماده،  واکنش های شیمیایی  در  از روی معادله شیمیایی آن:  بودن یک واکنش  یا گرماگیر  تعیین گرماده 

می نویسند در حالی که در واکنش های شیمیایی گرماگیر، گرما را سمت واکنش دهنده هامی نویسند.

نکته 8 : در بسیاری از موارد به جای نوشتن گرما در سمت راست یا چپ واکنش شیمیایی، مقدار آن را با عالمت مثبت یا منفی نشان 

می دهند، که عالمت مثبت نشان دهنده گرماگیر بودن و عالمت منفی نشان دهنده گرماده بودن واکنش شیمیایی است.
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نکته 9 : هنگام واکنش پوسته تخم مرغ با سرکه، گاز کربن دی اکسید آزاد می شود.

نکته 10 : هنگام واکنش قرص جوشان با آب، محلولی با خاصیت اسیدی و PH کمتر از 7 ایجاد می شود.

انجام کار در بعضی از واکنش های شیمیایی: در واکنش های شیمیایی که فرآورده های گازی آن بیش تر از واکنش دهنده های گازی 

آن است، مقداری کار به دلیل افزایش حجم صورت می گیرد.
مثال( واکنشی شیمیایی  را نوشته که در آن افزایش حجم و کار انجام گرفته است.

اجزای گازهای هوای پاک: 1- نیتروژن )78 درصد( 2- اکسیژن )21 درصد( 3- آرگون، کربن دی اکسید و سایر گازها )1 درصد(.

ایجاد باتری توسط فلزات: اگر دو تیغه فلزی به طور غیر مستقیم و با استفاده از یک محلول حاوی نمک یا اسید با همدیگر در تماس باشند 

در این صورت یک باتری ساده ایجاد شده است.

سؤاالت فصل 2

1- چند مورد از تغییرات زیر، شیمیایی و گرماده است؟
) انجماد، سوختن شمع، حل شدن پوسته تخم مرغ در سرکه، تجزیه آب اکسیژنه، انحالل قرص جوشان ویتامین C در آب(

1 -12 -23 -34 -4

2- در کدام یک از  واکنش های زیر گاز یکسانی تولید می شود؟ 
ب- واکنش جوش شیرین با اسیدهای موجود قرص جوشان در آبالف- تجزیه آب اکسیژنه

ت- سوختن شمعپ- تجزیه آمونیوم دی کرومات
4- ب و ت3- الف و پ    2- ب و پ1- الف و ب   

3- با توجه به واکنش های زیر چند مورد از جمالت زیر درست است؟
                                                                                ................  + ..............    مس سولفات )کات کبود( + آهن   )1(
                                                           ................ + ...............   اسیدهای موجود در قرص جوشان +  قرص جوشان  )2(

ب- واکنش 2 می تواند باعث انجام کار شود.الف- واکنش شماره 1 با کاهش رنگ آبی محلول همراه است.
ت- هر دو واکنش نوعی تغییر شیمیایی محسوب می شوند.    پ- واکنش 1 و 2 با آزاد کردن گاز همراه است.

ث- در واکنش PH ، 2 یکی از واکنش دهنده ها در حالت محلول کمتر از 7 ودیگری بزرگ تر از 7 است.

1 -12 -23 -34 -4

4- در کدام یک از واکنش های زیر گازی تولید می شود که فراوان ترین گاز هوای اطرافمان است؟
2- انحالل قرص جوشان در آب1- تجزیه آب اکسیژنه

4- سوختن شمع3- تجزیه آمونیوم دی کرومات
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5- با انجام هر یک از فعالیت های زیر، مقداری حباب تشکیل می شود، در کدام یک از فعالیت ها، تشکیل حباب، نشانه تغییر شیمیایی 
است؟                                                                                                                                                  المپیاد 95

2- فرو کردن میله آلومینیومی داغ در آب1- فرو رفتن یک غواص در آب
4- ترکیب جوش شیرین و ویتامین C در آب3- ریختن نمک در نوشابه

6- در واکنش شیمیایی سوختن گاز، ممکن است کربن دی اکسید و کربن مونواکسید تولید شود، کربن مونواکسید، گاز بسیار سمی 
است که هر ساله تعداد زیادی از هموطنان ما را در فصل سرما از بین می برد. اختالف در کدام مورد زیر، سبب به وجود آمدن این دو 
ماده مختلف می شود؟                                                                                                                              المپیاد 95

4- مقدار ماده فراورده3- وجود کاتالیزگر2- مقدار ماده واکنش دهنده 1- مقدار گرما

7- وارد کردن گازهای حاصل از کدام واکنش زیر در محلول آب آهک، موجب شیری رنگ شدن آن نمی شود؟              تیزهوشان 95
2- واکنش گلوکز موجود در بدن موجودات زنده با اکسیژن هوا در حضور آنزیم1- سوختن اوکتان

C 4- واکنش آب اکسیژنه در حضور کاتالیزگر 3- واکنش بین جوش شیرین و ویتامین

پاسخنامه تشریحی فصل 2

1-  )2( سوختن شمع و تجزیه ی آب اکسیژنه، واکنش های شیمیایی و گرماده هستند.
2- )4( واکنش جوش شیرین با اسیدهای موجود در  قرص جوشان در آب و نیز سوختن شمع هر دو گاز کربن دی اکسید آزاد می کنند.

3- )4( مورد پ نادرست است، زیرا در واکنش 1 ، فراورده گازی تولید نمی شود.
4- )3( منظور از فراوان ترین گاز هوای اطرافمان گاز نیتروژن است.

5- )4( از آن جایی که بر اثر ترکیب جوش شیرین و ویتامین C در آب، ماده جدیدی به وجود می آید، این واکنش نشانه یک تغییر 
شیمیایی است. در سایر گزینه ها چون ماده جدید به وجود نمی آید، تغییرات از نوع فیزیکی محسوب می شوند، در مورد گزینه 3 الزم 

است بدانید که ریختن نمک در نوشابه باعث کاهش انحالل پذیری گاز کربن دی اکسید نوشابه و خروج آن می گردد.
6- )2( گاز کربن مونواکسید بر اثر سوختن ناقص ماده سوختنی ایجاد می شود. علت سوختن ناقص کمبود اکسیژن است. اکسیژن در یکی 

از واکنش دهنده های این واکنش شیمیایی محسوب می شود.
7- )4( شیری شدن رنگ آب آهک بر اثر واکنش کربن دی اکسید با محلول آب آهک ایجاد می شود، در سه گزینه اول گاز کربن دی 

اکسید تولید می شود، در حالی که در واکنش تجزیه آب اکسیژنه گاز اکسیژن )نه کربن دی اکسید( آزاد می شود.
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فصل 3 
از درون اتم چه خبر
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سه مورد از ذرات مهم سازنده اتم :

نوترونپروتونالکتروننام ذره

0+ 1- 1بارالکتریکی نسبی
011جرم نسبی

درون هستهدرون هستهخارج از هستهمحل

نشانه شیمیایی )نماد شیمیایی( : حروف التینی هستند که برای نشان دادن عنصرها به کار می روند. نشانه های شیمیایی عنصرها 

یا یک حرفی هستند و یا دو حرفی. نشانه های تک حرفی را با یک حرف التین بزرگ و نشانه های دو حرفی را حرف اول بزرگ و 
حرف دوم کوچک نشان می دهند

مثال: نشانه ی شیمیایی 10 عنصر نخست جدول عناصر را بنویسید.

نکته 1 : در 10 عنصر اول جدول عناصر ، 4 عنصر دارای نشانه های دو حرفی) کدام عنصرها؟( که تنها یک مورد آن ها فلز )کدام؟( است.

مدل اتمی بور: این مدل به مدل منظومه شمسی معروف است. همان طور که در منظومه شمسی، خورشید در مرکز است و سیارات به 

دور آن در گردش اند، در اتم نیز هسته در مرکز قرار داشته و الکترون ها به دور آن در گردش اند.

نکته 2 : طبق مدل بور، الکترون ها فقط بر روی مدارهای دایره ای به دور هسته اتم می توانند گردش کنند.

نکته 3 : درمدل اتمی بور ظرفیت مدار اول حداکثر 2 الکترون، مدار دوم،8 الکترون، مدار سوم، 18 الکترون و مدار چهارم، 32 الکترون 

می باشد.

نکته 4 : 7 مدار یا الیه اصلی در اطراف هسته اتم وجود دارد.

عددهایی که در کنار نشانه ی شیمیایی عناصر نوشته می شود: در کنار نشانه ی شیمیایی یک اتم حداکثر 4 عدد نشان داده می شود 
که عبارتند از :

نشان دهندهعددهای کنار نشانه شیمیایی

) A ( تعداد پروتون ها + تعداد نوترون هاعدد جرمی

) Z ( تعداد پروتون هاعدد اتمی

تعداد الکترون های گرفته شده یا خارج شدهبار الکتریکی

تعداد اتم های نماد شیمیایی قبل از خودزیروند
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رابطه میان عدد اتمی، عدد جرمی و تعداد نوترون ها: از آن جایی که عدد جرمی، نشان دهنده تعداد پروتون ها و تعداد نوترون های 

یک اتم می باشد:                                                                                                                                                                                         

چند است؟ C14
6 مثال: تعداد پروتون ها و نوترون های اتم 

Z= 6              A= 14
                           A = Z + N     14 = 6 + N         N = 14 – 6 =  8        تعداد پروتون ها = Z =  6

ایزوتوپ: اتم هایی هستند که عدد اتمی آن ها با همدیگر برابر است اما عدد جرمی آن ها متفاوت است.

نکته 5 : تفاوت ایزوتوپ ها در تعداد نوترون های آن هاست.

C12 می باشد.
6 C13 و  

6   ، C14
6 نکته 6 : کربن دارای سه ایزوتوپ 

ایزوتوپ های اتم هیدروژن: هیدروژن دارای سه ایزوتوپ می باشد :

ویژگیاهمیتنام ایزوتوپ

H1
ایزوتوپ پایدار است و در ساختار مولکول آب معمولی وجود دارد.1

نوترون ندارد.
1 الکترون و 1پروتون دارد.

H2
در ساختار آب سنگین و شتاب دهنده در راکتورهای هسته ای است.1

1 نوترون دارد.
1 الکترون و 1 پروتون دارد.

H3
1

هیدروژن پرتوزا )رادیو اکتیو( است که در تأمین انرژی، درمان بیماری ها و 
تشخیص آتش سوزی اهمیت دارد.

2 نوترون دارد.
1 الکترون و 1 پروتون دارد.

یون : اتم هایی که تعداد الکترون هایش با تعداد پروتون هایش برابر نباشد، یون نامیده می شود.

انواع یون ها 
الف- یون مثبت )کاتیون( : اتمی است که تعداد الکترون هایش کم تر از تعداد پروتون هایش است، یا به عبارتی اتمی است که یک یا 

تعداد بیش تری الکترون از دست داده است.
ب- یون منفی ) آنیون( : اتمی است که تعداد الکترون هایش بیش تر از تعداد پروتون هایش می باشد، یا به عبارتی اتمی است که یک 

یا تعدادی الکترون اضافی گرفته است.
مثال: تعداد الکترون ها و پروتون های یون های زیر را به دست آوردید:

                 Na+23
11 - Cl                         11 =  عدد اتمی=   تعداد پروتون ها   

35/5
17 17 =   عدد اتمی   =  تعداد پروتون ها  

18 =  )1 - (  - 17=   ) بار الکتریکی( - عدد اتمی=  تعداد الکترون       10 =  )1 + ( – 11 = )بار الکتریکی ( – عدد اتمی=  تعداد الکترون   

  Al 3+
27
13  13 = عدد اتمی = تعداد پروتون ها 

10 = ) 3 + ( – 13 = ) بار الکتریکی( – عدد اتمی = تعداد الکترون ها

نکته 7 : معموال بار مثبت و منفی یک را بدون عدد در باالی سمت راست نشانه ی شیمیایی یک یون نشان می دهند )مانند؟(
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نکته 8 : آنیون های تک اتمی در انتهای نام خود پسوند )) ید(( می گیرند مانند یون کلرید ) -Cl(، یون اکسید )-O2( و ...

نکته 9 : در مسئله های مربوط به یون ها، هر گاه اختالف تعداد الکترون ها با نوترون ها مطرح شده باشد و تعداد پروتون ها خواسته شود، 

می توان از فرمول زیر استفاده کرد:
   

سواالت فصل 3

1- همه موارد زیر از کاربردهای هیدروژن پرتوزاست، غیر از ...
4- تشخیص آتش سوزی3- تولید آب سنگین2- شناسایی و درمان بیماری ها1- تأمین انرژی

2- چند مورد از جمالت زیر درست است؟
الف- در ایزوتوپ هیدروژنHل11، فقط یک نوترون وجود دارد.

1 ، تعداد الکترون و نوترون یکسان است.
ب- در یون+Hل1

23 اختالف تعداد پروتون ها و الکترون ها، برابر 2 است.
پ- در یون+Hل11

ت- یون کلرید، تعداد الکترون هایش کمتر از تعداد پروتون هایش می باشد.  

1 -12 -23 -3 4 -4

3- اگر اتم X مطابق شکل روبرو باشد، کدام یک از جمالت در مورد این ذره درست است؟
الف- نشانه شیمیایی آن -X3  است.               ب- اتم خنثی آن دارای 3 مدار الکترونی است.

پ- در حالت خنثی، تعداد پروتون هایش با تعداد نوترون هایش ممکن است برابر نباشد.

 4- فقط مورد ت3- الف و پ2- ب و پ1- الف و ب  
                                                                                                                          

4- در میان 10 عنصر اول جدول عناصر، نشانه شیمیایی چند عنصر، دو حرفی است؟
1 -12 -23 -34 -4

5- اختالف تعداد الکترون ها و نوترون های اتمی با عدد جرمی 56 ، برابر با 6 است، اگر بار الکتریکی آن +2 باشد، در این صورت، این اتم 
دارای ............ نوترون ............ پروتون می باشد )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید(.                                                                     

24 – 32 -126 – 30 -222 – 34 -328 – 28 -4

( ، حداکثر تشکیل چند نوع مولکول  6- با توجه به  سه ایزوتوپ هیدروژن )  ( و سه ایزوتوپ اکسیژن )
آب، امکان پذیر است؟

3 -16 -212 -318 -4

7- از میان  چهار اتم : ، کدام اتم ها خواص شیمیایی یکسانی دارند؟                              ) المپیاد 95(
B و A -1D و C -2D و A -3 C و A -4

8- در اتم ، چه تعداد از رابطه های زیر برقرار می باشد؟ ) الکترون : e ، پروتون : P ، نوترون : n (            ) المپیاد 95(
                  e = n - 3   n = P +  3   n  = e + 3   e  = P + 2 

4- 4 مورد3- 3 مورد2- 2 مورد1- 1 مورد

9- )) پاد اتم ها ((، مشابه اتم هایی هستند که می شناسیم، البته تفاوت هایی هم دارند. هسته آن ها از نوترون ها و ))نگاترون ها(( )ذراتی 
با جرم پروتون و بار الکتریکی مانند الکترون( ساخته شده است و در اطراف این هسته هم ))پوزیترون ها(( ) ذراتی با جرم الکترون و بار 


