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ا و متخصصان قرار ) چرا تولید پلیمرهاي مصنوعی از نفت مورد توجه شیمیدان ه16
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  پاسخنامه فصل اول

1 ( 

 ) مس1

 باال – ذوب –) مس 2

 سرچشمه) 3

 آهن زنگ –) به کندي 4

  سم اکسید –) به کندي 5

 اي کننده خیره نور –) به سرعت 6

 ) ترکیب نمی شود.7

 رنگ سفید –) آبی رنگ 8

 اکید دي کربن – آرگون – اکسیژن – نیتروژن – همگن –) گازي 9

 . شود می یافت فعال نیمه یا خاموش هاي آتشفشان دهانه –) جامدي زرد رنگ 10

 فلوئور) 11

 ) تعداد الکترون هاي مدار آخر اتم آن هاست. 12

 ) به شدت13

 کلسیم – ید – پتاسیم و سدیم –) آهن 14

 ) پلیمرها15



 پنبه – ابریشم –) پشم 16

 نفت -) پالستیک 17

18 (2 – 3 – 2  

 مداد مغز – کبریت ي منفجره ماده –) نافلزي 19

 ) طبیعی20

 در برابر خوردگی، قابلیت مفتول شدن) رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت 2

 ) انجام می گیرد، یا سرعت انجام می گیرد، به کندي انجام می گیرد. 3

) اکسیژن به صورت مولکول دو اتمی و به حالت عنصري4 O2 در هوا وجود دارد در

حالیکه آرگون به صورت تک اتمی Ar .یافت می شود 

5 ( O3-  از رسیدن پرتوهاي پرانرژي و خطرناك  اوزون گاز –در الیه هاي باالیی زمین

 فرابنفش به زمین جلوگیري می کند و به صورت یک الیه محافظ عمل می کند. 

 ) مواد خالص عنصر یا ترکیب هستند. 6

 می شوند. ) عنصرها به دو دسته فلز و نافلز تقسیم7

 پل – زیورآالت – ساختمان –) وسایل حمل و نقل 8

 ) از طریق ذوب سنگ معدن فلز مس و در دماي باال به دست می آید. 9

 یشیمیای کودهاي –) تهیه ي رنگ 10

  ) چرخه ي نیتروژن11



 

 گاز هیدروژن + گاز نیتروژن            گاز آمونیاك      ) 12

 شیمیایی کودهاي – کننده ضدعفونی مواد – اسید هیدروکلریک تهیه –الکترون  7) 13

14 (K19-  زیرا هر دو در مدار آخر خود یک الکترون دارند و در یک ستون جدول

 تناوبی قرار می گیرند. 

H) در مولکول 15 SO2 تعداد اتم ها محدود است. در حالیکه در سلولز هر مولکول از  4

 تعداد بسیار زیادي اتم ساخته شده است. 

) با افزایش روزافزون جمعیت، تقاضا براي مصوف پلیمرها افزایش یافت و پلیمرهاي 16

طبیعی به تنهایی نتوانست پاسخگوي این نیاز باشد. عالده بر این تهیه ي وسایل از 

 طبیعی پرهزینه شد.   پلیمرهاي

 آب بطري – بندي بسته مواد – ساختمانی مصالح –) قطعات خودرو 17

 یه ي پارچهته در – جانوران و گیاهان از – پنبه – ابریشم –) پشم 18

) پالستیک ها در محیط زیست به راحتی تجزیه نمی شوند، سوزاندن آن ها نیز 19

 بخارات سمی وارد هوا می کند.



) کدهاي ویژه اي را براي هر یک از پالستیک ها تعیین می کنند. وجود این عالمت یا 20

کد مشخص می کند که کاالي مورد نظر دورانداختنی است یا خیر و تفکیک زباله ها به 

 راحتی صورت می گیرد. 

) وجود این عالمت بیان می کند که کاالي مورد نظر دور انداختنی نیست و می تواند 21

 شامپو بطري براي که را سی وي پی پالستیکی ماده نمونه –چرخه ي مصرف بازگردد  به

 . دارد کاربرد آب شلنگ و

) ظروف آهنی. چون تمایل آهن به واکنش با اکسیژن و از دست دادن الکترون بیشتر 22

 از مس است.

 %18% و کربن 65) بدن انسان : اکسیژن 23

 %28سیلیسیم % و 47پوسته ي زمین : اکسیژن 

 اکسیژن <کربن  <هیدروژن  <نیتروژن  <) کلسیم 24

 اکسیژن <سیلیسیم  <آلومینیوم  <آهن  <کلسیم  <سدیم  <) پتاسیم 25

 

 


