
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11کتاب شیمی باهم بیاندیشیم و فعالیتهای  پاسخ خود آزمایی های 

 فصل اول تا صفحه ی

23 

 

 

 

 

 

 

 



 

عنوان  صفحه

 سؤال

 3خود آزمایی صفحه  جواب

 الف( -1  3

 و سپس استفاده شوند. . مواد اولیه آن بطور خام قابل استفاده نیستند و باید فراوری شوند1

 است  و منابع آن . منشاء اجزای این دوچرخه از زمین2

 . بخشی از آن مواد نفتی و بخشی مواد معدنی است 3

 قداری فلز هنگام برش کاری ب( بله در هنگام تولید ورقه های فوالدی مواد ناخالصی موجود در سنگ معدن و م

ایجاد  به پسااناند تیدیل می شااوند. هن نین هنگام تولید تایرا مواد ا ااافی ج ت و فرایندهای آماده سااازی 

و  تنیزکاری و خوش ساخت شدن برش زده می شوند که آن ها هم بعنوان پسناندشیارها و آج ای الستیک و 

 .در می آیند  ایعات

و پ( قسنت های فلزی در تناس با هوا و رطوبت زنگ می زنند و قسنت های الستیکی و پالستیکی فرسوده 

 ک نه می شوند و منکن است در محیط رها و یا بازیافت شوند. 

الف( بله چون مواد طییعی که مستقیناً از کره زمین بدست می آیند مانند برخی فلزات و موادی مانند نفت  -2

و الناس و... و برخی نیز بطور غیرمسااتقیم از مواد طییعی ساااخته می شااوند که منشااه آن ها هم زمین اساات 

 پالستیک و الستیک و... هنگی موادی هستند که از کره زمین به دست می آیند مانند:

 ب( پسناند و زباله و برخی به شکل ترکیب شده با اجزای هواکره 

ستفاده قرار می گیرد در  ستقیم مورد ا ستقیم یا غیرم شود و بطور م ستخراج می  پ( بله زیرا هر چه که از آن ا

 زمین برمی گردد و طیق قانون پایستگی جرم مقدار آن ثابت خواهد ماند  آخر بصورت پسناند به خاک و کره

 ت( 

 وجود منابع نشانه ثروت ملی است  -

 میزان ب ره برداری به پیشرفت تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی ارتیاط دارد  -



 

 امکان اقتصادی برای برداشت و ب ره برداریا  این منابع وجود دارد.  -

 در کنار برداشت اصولی و مناسب در راستای پیشرفت پایدار معنادار است  سه مورد فوق -

 میلیارد تن  7الف( حدود  -3

 میلیارد تن  12میلیارد تن برای هر سه منیع و برای فلزها حدود  70ب( بیش از 

یا حنل پ( چون سال به سال مقدار بسیار زیادی از منابع معدنیا فلزی و فسیلی از زمین برای ساختنان ساز

ستگاه و  ساخت د شرفت فن آوری و  ستفاده قرار می گیرند. هن نین با پی ستخراج و مورد ا و نقل و رفاه و... ا

 .ابزارهای مدرن نیازا وابستگی به منابع بیشتر می شود

 

بااا هاام  7

 بیاندیشیم

 سیلیسیما ژرمانیما قلع و سرب  -1

 قلع و سرب با هم و سیلیسیم و ژرمانیم با هم  -2

 توجه به رسانایی الکتریکی و گرمایی و رفتار شینیایی می توان نوشت:  با -3

 سدیما منیزیما آلومینیما قلع و سرب  -

 کربنا فسفرا گوگرد و کلر  -

 سیلیسیم و ژرمانیم  -

 می شود. سه دسته عنصر فلزی و نافلزی و عنصرهایی که در برخی خواص به هر دو دسته شییه هستند دیده

4-  

 

 

 



 

خااااااااواص 

ی یز کی یااا ف

 شینیایی

 نناد شینیایی

 C Si S Na Al Sn Cl Mg P Pb Ge 

رسااااانااایاای 

 الکتریکی 

 کم دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد کم دارد

رسااااانااایاای 

 گرمایی

 دارد دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد دارد ندارد

 دارد دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد دارد ندارد سطح صیقل

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد کش خواریچ

تاانااایاال بااه 

دادن یااااا 

 اشتراک

شتراک و  اشتراک اشتراک ا

 گرفتن

شتراک و  دادن دادن دادن ا

 گرفتن

شتراک و  دادن ا

 گرفتن

 اشتراک دادن

 فلز: سدیما منیزیما آلومینیما قلع و سرب.

 ر نافلز: کربنا فسفرا گوگرد و کل

 شیه فلز: سیلیسیم و ژرمانیم 

 بیشتر می شود  -5

 از چپ به راست خاصیت فلزی کم و خاصیت نافلزی بیشتر می شود  -6

 سزیم  -7

 فلزی  -باالتر -نافلزی -کلنات درست به ترتیب: فلزی -8

بااا هاام  12

 بیاندیشیم

صلت فلزی یعنی تنایل به از د -1 ست و خ سیما زیرا در گروه پایین تر ا شتری دارد و پتا ست دادن الکترون بی

 در نتیجه آسان تر الکترون می دهد 



 

 بله. در تصویرا بر اساس شدت نورا شدت واکنش برای پتاسیم بیشتر است. -2

بله. شعاع اتنی پتاسیم بزرگ تر از سدیم و لیتیم است و طیق تصویر باال واکنش پذیری آن نیز بیشتر است.  -3

 دازه اتما خاصیت فلزی بیشتر و تنایل به از دست دادن الکترون بیشتر می شودبنابراین با بزرگتر شدن ان

4-  

K19 Na11 Li3 نناد شینیایی عنصر 

14sAr][ 13sNe][ 12sHe][ دهآرایش الکترونی فشر 

14s 13s 12s  نناد آخرین زیرالیه 

تعداد الیه های الکترونی  2 3 4

 در اتم

 (mpشعاع اتنی ) 152 186 231

 رابطه مستقیم: با افزایش تعداد الیه های الکترونی شعاع اتنی و اندازه اتم بزرگتر می شود

 نسیم: چون شعاع اتنی بزرگتری دارد پس تنایل به از دست دادن الکترون بیشتر است استرا -5

خاااود را  13

 بیازمایید

 الف(

Br35 Cl17 F9 نناد شینیایی عنصر 

52 22 psAr][ 52 22 psNe][ 52 22 psHe][ آرایش الکترونی فشرده 

52 44 ps 52 33 ps 52 22 ps  نناد آخرین زیرالیه 

تعداد الیه های الکترونی  2 3 4

 در اتم

 (mpشعاع اتنی ) 72 99 114



 

 ن بیشتر استفلوئور: زیرا اندازه اتم کوچکتری دارد و تنایل آن برای گرفتن الکتروب( 

 پ( بله

ت( رابطه برعکس؛ هر چه شعاع اتنی نافلز کنتر باشد خصلت نافلزی آن یعنی تنایل به گرفتن الکترونا بیشتر 

 است 

خاااود را  16

 بیازمایید

1-  

21آ(  43 sdAr][ 

:][ب(  ArSc 3 

2- 

 نناد شینیایی آرایش الکترونی فلز/ یون آرایش الکترونی

15 43 sdAr][ Cr24 23 43 sdAr][ V23 

43dAr][ 2
24Cr 33dAr][ 2

23V 

33dAr][ 3
24Cr 23dAr][ 3

23V 

 الف( پتاسیم و سدیم  

 Naب( سدیم 

 پ( پتاسیم و سدیم چون فعالیت شینیایی آن ا زیاد است 

ت( واکنش در صورتی انجام می شود که واکنش پذیری واکنش دهنده ها از فراورده ها بیشتر باشد یعنی مواد 

 ری کنتر می رسند.با انجام واکنش های شینیایی به حالت پایدارتر با واکنش پذی

ست )با  شتر ا شکیل ترکیب در آن بی ست و تنایل به ت سدیم فعالتر از فلز آهن ا ست زیرا فلز  اولی انجام پذیر ا

 توجه به جدول متن سؤال(. دومی انجام ناپذیر است زیرا مس فعالیت کنتری در مقایسه با آهن دارد 



 

تر بوده و به ساانت فراورده ها با واکنش پذیری واکنش پذیری واکنش دهنده ها بیشاا 1ث( در واکنش شااناره 

کنتر پیش می رود پس کربن واکنش پذیری بیشااتری از آهن دارد در نتیجه واکنش انجام شااده اساات. اما در 

چون واکنش پذیری کربن کنتر از ساادیم اساات و تنایلی به انجام ترکیب ندارد و واکنش انجام ننی  2واکنش 

 شود 

 کرد که واکنش پذیری به صورت زیر است: پس می توان نتیجه گیری 

NaCFe 

خاااود را  22

 بیازمایید
gFe

molFe

gFe

OmolFe

molFe

OgFe

OmolFe
OgFe 28

1
56

1
4

160
1

40
3232

32
32  

پیونااد بااا  23

 ریا ی

 گرم آن را موادی دیگر تشکیل می دهد  30گرم آن را هناتیت و  70گرم از این کانه  100الف( یعنی از هر  -1

100
ناخالص ماده
خالص ماده

خلوص درصد  ب( 

2- 100
نظری بازده
عنلی بازده

درصدی بازده  الف( 

%7262100
28

422
بازده .

/
 

 

 

 

 

 موفق و سر افراز باشید.


