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 2 فصلهذف های آهوسشی 

 هقذهه 

 هعجونی ارسشونذ ،هوا 

 .ثب َّاکزُ ثِ ػٌَاى ؽٌبختِ ؽذُ تزیي هخلَط گبسی آؽٌب ؽَد -1

 .ثب اجشای َّاکزُ ٍ تغییز ًَع گبسّب ثب تغییز ارتفبع آؽٌب ؽَد -2

 .ثَدى َّاکزُ ٍ تغییز دهب را درک کٌذای راثطِ هیبى الیِ -3

ٍ ثتَاًذ در هَقؼیت ّبی هختلف اس ایي دٍ یکب  کلَیي را ثِ دعت آٍرددهب ثز حغت علغیَط ٍ  یدرجِدهب ثز حغت ریبضی هیبى  یراثطِ -4

 .اعتفبدُ کٌذ

 .ؽَد َّاکزُ در سًذگی ٍ فٌؼت آؽٌب یکبرثزد ثزخی گبسّبی تؾکیل دٌّذُ ثب  -5

 .آؽٌب ؽَد ثب فزایٌذ تقطیز َّای هبیغ ثِ ػٌَاى رٍؽی ثزای جذاعبسی اجشای َّاکزُ -6

 .ٍ اًغبى پی ثجزدسًذُ سًذگی هَجَدات  در ثِ اّویت ٍ ًقؼ َّاکزُ -7

 پذیز در هواکزهاکسیژى گاسی واکنش 

 .پذیزی اکغیضى را ثب تَجِ ثِ ؽَاّذ تجزثی درک کٌذهفَْم ٍاکٌؼ  -1 

 .ثب عَختي  ًبقـ  درک کٌذرا ى آآؽٌب ؽذُ ٍ تفبٍت  کبهل ثب ٍاکٌؼ عَختي   -2

 .ًبفلشّب آؽٌب ؽَدثزخی  فلشّب ٍ ثزخی ثب ٍاکٌؼ عَختي   -3

 ّبی جلَگیزی اس گبسگزفتگی تَجِ ًؾبى دّذ.ًبقـ را درک کزدُ ٍ ًغجت ثِ رٍػ يخطز تَلیذ کزثي هًََکغیذ در عَخت  -4

 قانوى پایستگی جزم های شیویایی وواکنش 

 شیویایی یهواسنه کزدى هعادله 

 .جزم آؽٌب ؽَدثب هفَْم قبًَى پبیغتگی   -1

 .ّب ثِ کبرگیزدقبًَى پبیغتگی جزم را در ثزرعی کوی ٍاکٌؼ - 2
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 .ّبی ؽیویبیی را درک کٌذهؼبدلِ یًقؼ قبًَى پبیغتگی جزم در هَاسًِ -3

 .کغت ٍ در خَد تقَیت کٌذ راؽیویبیی  ییک هؼبدلِکزدى هْبرت هَاسًِ  -4

 تزکیب شذى اکسیژى با فلشها و نافلشها 

  های یونیتزکیبناهگذاری 

 .ثب فزایٌذ اکغبیؼ آؽٌب ؽَد -1

 .ّبی هتذاٍل آؽٌب ؽَدّي ثِ ػٌَاى یکی اس اکغبیؼآسًگ سدى ٍ خَردگی  یثب پذیذُ -2

 .ػلت ثِ کبرگیزی ثزخی فلشّب درکبرثزدّبی فٌؼتی را درک کٌذ -3

 .ّبی هختلف یک فلش آؽٌب ؽذثب رٍػ ًبهگذاری ٍ ًَؽتي فزهَل ؽیویبیی تزکیت ّبی یًَی دٍتبیی اس کبتیَى -4

 ناهگذاری تزکیب های هولکولی 

  ساختار لوویس 

 .هْبرت ًبهگذاری ٍ فزهَل ًَیغی ثزخی اکغیذّبی ًبفلشی را کغت ٍ در خَد تقَیت کٌذ -1

 .رعیذى ثِ آرایؼ ّؾت تبیی آؽٌب ؽَد ٍای ًقطِ -رعن آرایؼ الکتزٍىثزای ّبی عبدُ ثب یکی اس رٍػ -2

 .ّب را کغت ٍ در خَد تقَیت کٌذّب ٍ یَىعبختبر لٍَیظ ثزخی هَلکَلهْبرت رعن  -3

 

 خواص اکسیذهای فلشی 

 .سًذگی آؽٌب ؽَد اکغیذّبی فلشی ٍ ًبفلشی درثزخی ثب کبرثزدّبی  -1

 .ًبفلشی را کغت کٌذاس هْبرت تؾخیـ هحلَل اکغیذ فلشی  -2

 .ثب هفَْم اکغیذ اعیذی ٍاکغیذ ثبسی آؽٌب ؽَد -3

 .اکغیذّبی اعیذی تَلیذ ؽذُ ثز هحیط سیغت پی ثزدُ ٍ ًغجت ثِ کٌتزل ٍ کبّؼ آًْب تَجِ ًؾبى دّذ تبثیزثِ  -4
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 ن؟یآورچه بز سز هواکزه هی 

 ایاثز گلخانه 

 .سهیي آؽٌب ؽَد یّبی هختلف کزُاکغیذ ثز ثخؼ دی ثب تبثیز افشایؼ هیشاى کزثي -1

 .ػول کٌذ ،اکغیذ دی کزثيکبّؼ تَلیذ  ثبثِ ػٌَاى یک ؽْزًٍذ آگبُ ثِ هغئَلیت خَد در حفظ هحیط سیغت  -2

 .را اًتخبة کٌذاکغیذ  دی کزثيّب ، هٌجغ تَلیذ اًزصی هٌبعت در جْت کبّؼ ردپبی ثب تحلیل دادُ -3

 .درک کٌذ ای رادر ایجبد اثز گلخبًِاکغیذ  دی کزثيچگًَگی تبثیز  -4

 ای را ؽزح دّذ.چگًَگی ایجبد اثز گلخبًِ -5

 

 شیوی سبش راهی بزای هحافظت هواکزه 

 .ثب ؽیوی عجش ثِ ػٌَاى راّی ثزای هحبفظت َّاکزُ آؽٌب ؽَد -1

 .ّبی پیؾٌْبدی ؽیوی عجش ثزای کبّؼ آلَدگی َّاکزُ آؽٌب ؽَدثب ثزخی راُ -2

 .هثجت پیذا کٌذ کبّؼ هقزف هٌبثغ طجیؼی ًگزػٍفظ ح ًغجت ثِ ًقؼ ؽیوی در -3

 .پبیذار را در ًظز ثگیزد یّبی تَعؼِدریبثذ کِ در تَلیذ ّز هبدُ ثبیذ جٌجِ -4

 

 اوسوى دگزشکلی اس اکسیژى 

 .ثب گبس اٍسٍى ٍ خَاؿ آى آؽٌب ؽَد -1

 .ّبی فزاثٌفؼ پی ثجزداٍسٍى در ثزاثز تبثؼی الیِثِ اثز حفبظتی  -2

 .پذیز را درک کٌذ هفَْم ٍاکٌؼ ثزگؾت -3

 .ر آى آؽٌب ؽَدآثبثب چگًَگی تَلیذ اٍسٍى تزٍپَعفزی ٍ  -4
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 رفتار گاسها و خواص 

 .کٌذ هفَْم تزاکن پذیزی گبسّب را درک -1

 .تَضیح دّذ آىاثز تغییز دهب، فؾبر ٍ هقذار گبس را ثز حجن  -2

 .تغییز دهب ٍ فؾبر را اس دیذ هَلکَلی تَفیف کٌذ ثباثز تغییز حجن گبسّب  -3

 .آٍٍگبدرٍ آؽٌب ؽَد ثب قبًَى -4

 .ؽزایط آؽٌب ؽَد يٍ حجن هَلی گبسّب درای دثب هفَْم ؽزایط اعتبًذار -5

 .هْبرت تجذیل هَل ٍ جزم گبس ثِ حجن آى در ؽزایط اعتبًذارد را کغت ٍ در خَد تقَیت کٌذ -6

 

 اس هز گاس چقذر؟ 

 .ثب هفَْم اعتَکیَهتزی آؽٌب ؽَد -1

 .ٍاکٌؼ را ثٌَیغیذ ؽزکت کٌٌذُ درثتَاًذ ًغجت هَلی هیبى هَاد  -2

 هْبرت حل هغبئل اعتَکیَهتزی ٍاکٌؼ را ثب اعتفبدُ اس ػبهل تجذیل هٌبعت، کغت ٍ در خَد تقَیت کٌذ. -3

 

 تولیذ آهونیاک، کاربزدی اس واکنش گاسها در صنعت 

 .ثب فزایٌذ ّبثز ثِ ػٌَاى کبرثزد فٌؼتی گبسّب آؽٌب ؽَد -1

 .ّبی ؽیویبیی پی ثجزدفٌؼتی، کؾبٍرسی ٍ افشایؼ تَلیذ فزاٍردُ یثِ اّویت ؽیوی در تَعؼِ -2

 .آؽٌب ؽَد ُپؾتکبر داًؾوٌذاى در یبفتي ؽزایط ثْیٌِ ثزای تَلیذ یک فزاٍرد ثب ًقؼ تالػ ٍ -3

 .ب یکی دیگز اس کبرثزدّبی گبس ًیتزٍصى آؽٌب ؽَدث -4


