
های مهم کنکوری شیمی دهمندرنگ ترکیبات و فرای   

گستره نور مرئی در  بنفش
طول موج  کمترین

ی را انرژ  بیشترینو
 داراست

گستره نور مرئی در  سرخ 
بیشترین طول موج 

ی را داراستوکمترین انرژ   

المپ های دارای رنگ نور  سرخ 
 گاز نئون

حاوی پ رنگ نور الم زرد
 بخار سدیم

رنگ شعله فلز مس  سبز 
ن
 
 وترکیبات گوناگون ا

رنگ شعله فلز سدیم و  زرد
ن 

 
 ترکیبات گوناگون ا

 زرد
 )زرد مایل به سبز(

عله فلز لیتیم و شرنگش   سرخ  گاز کلر 
ن 

 
 ترکیبات گوناگون ا

رگون بی رنگ
 
نور حاصل از برانگیختگی  زرد گاز ا

پس از اعمال جریان 
 الک تریکی در خیار شور 

بی 
 
رنگ شعله حاصل از  ا

 واکنش سوختن کامل 
 گاز هلیم بی رنگ 

وکسیدگاز کربن مون بی رنگ رنگ شعله حاصل از  زرد  
 واکنش سوختن ناقص

هن  نارنجی 
 
 وترکیباترنگ شعله ا

ن  گوناگون
 
ا  

رنگ شعله منیزیم  سفید
ن  گوناگون  وترکیبات

 
ا  

بی  گوگرد زرد
 
رنگ شعله حاصل از  ا

 سوختن گوگرد 



)سنگ معدن هماتیت  قهوه ای 
هن(

 
 ا

)سنگ معدن بوکسیت خاکستری 
لومینیوم(

 
 ا

بی
 
هن قهوه ای  در محیط بازی PHکاغذ  ا

 
 زنگ ا

رنگ گاز نیتروژن دی  قهوه ای 
 اکسید

در محیط  PHکاغذ  قرمز 
 یدیاس

بی
 
بی پر رنگ( اکسیژن مایع ا

 
 (O3)اوزون مایع  بنفش)ا

رسوب باریم  سفید
 (BaSO4سولفات)

 (AgClرسوب نقره کلرید) سفید

محلول سدیم  بی رنگ
 (NaSO4سولفات)

محلول نقره نیترات  بی رنگ 
(AgNO3) 

محلول باریم  بی رنگ
 (BaCl2کلرید)

محلول سدیم  بی رنگ
 (NaClکلرید)

بی  بنزین سبز 
 
 uC+2تیونرنگ کا ا

فش بن زان هگ بی رنگ   محلول ید در هگزان 



  (C2H5OH)اتانول بی رنگ  (CH3OHمتانول ) بی رنگ

 

 طیف نشری خطی هیدروژن 

ی را داردبیشترین طول موج و کمترین انرژ  قرمزنور •  

اردی و کمترین طول موج را دشترین انرژ بیبنفش  نور •  

ترتیب خطوط طیف نشری خطی هیدروژن در ناحیه مرئی :•  

بی >بنفشطول موج:
 
  قرمز>سبز >ا

 <بنفشی:انرژ 
 
قرمز<سبز<بیا  

ترتیب انرژی رنگ های گستره مرئی :•  

بی<سبز<زرد<نارنجی<سرخ 
 
 بنفش<نیلی <ا

ترتیب طول موج رنگ های گستره مرئی:•  

بی>سبز>زرد>نارنجی>سرخ  
 
 بنفش>نیلی>ا

 

 

 

 

 

زمون-نویسنده:یاسین عظیمی نژاد
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