


 شیمی دوازدهم فصل چهارم-پرش- تستی

رگا .دوشیم هیزجتشنکاو قباطم و مینکیم دراو يرتیل کی فرظ رد نیعم يامد رد ار كاینومآ زاگ مرگ -1

)( ؟تسا يددع هچ ربارب شنکاو لداعت تباث ،دشاب  هدروآرف ياهلوم عومجم لداعت تلاح رد

512N (g) ⇌ (g) + 3 (g)H3 N2 H2

1٫2N = 14, H = 1 : g ⋅ mol−1

37٫9 × 10
−4

37٫9 × 10
−3

67٫9 × 10
−4

67٫9 × 10
−3

نتا

نلیازاراپ

لوکیلگ نلیتا

دیسا کیلاتفرت

PET

؟دنامادک ماخ تفن رد  تخاس ۀیلوا داوم-2

لوکیلگ نلیتا و دیسا کیلاتفرتنلیتا و نلیازاراپلوکیلگ نلیتا و نزنبنزنب و نلیازاراپ

PET

؟تسا تسرد هنیزگ مادک-3

.دوریم راک هب دیسکايدنبرک و دیسکونوم نبرک ياهزاگ اب شنکاو يارب ،كاینومآ زاگ ،یلزید وردوخ یتسیلاتاک لدبم رد

.تسا رثوم رگزیلاتاک ییاراک نازیم رد رگزیلاتاک تارذ ةزادنا

.دنکیم نژیسکا دیفم زاگ دیلوت ،اههدنیالآ یخرب اب شنکاو رثا رد ،یلزید وردوخ یتسیلاتاک لدبم رد كاینومآ زاگ

هتشاد جایتحا یمک يزاسلاعف يژرنا هب یتسیلاتاک لدبم نودب اهنآ لیدبت شنکاو هک دوریم راک هب ياهدنیالآ ياهزاگ لیدبت يارب اصوصخم ،یتسیلاتاک ياهلدبم

.دشاب

؟دهدیمن يور ریز رییغت مادک ،مییازفیب نژیسکا زاگ يرادقم لداعت رد هاگره-4

.دباییم شیازفا  رادقم ، رادقم ندنام تباث يارب.دوشیم رتگنررپ یلداعت طولخم گنر

.دباییم شیازفا تشگرب و تفر شنکاو تعرس.دباییم شیازفا هناماس يامد

+ ⇌ + q2NO(g)
گنریب

(g)O2

گنریب

2N (g)O2

یيامرخ

KNO

A B

C

H O2

+

O

O

؟دنمادک بیترت هب ةدام یلوکلوم لومرف و  ةدام ،دهدیم ناشن ار روگنا ةراصع رد دوجوم رتسا دیلوت یلک يوگلا هدش هداد لکش-5

 ،لوناتم

 ،لوناتا

 ،لوناتم

 ،لوناتا

BC

C7H16O2

C7H14O2

C6H12O2

C6H12O2

1

شیمى راهى بسوى اینده روشن تر



مادک رد دیدج لداعت هب ندیسر ات یلداعت ياهتظلغ تارییغت و امد بسحرب كاینومآ یلوم دصرد رادومن ،میهد شیازفا ار امد رباه دنیارف رد هچنانچ-6

؟تسا هدمآ یتسرد هب هنیزگ
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک-7

.درک هیهت الاب يراگدنام اب نیگنس و کبس نتایلپ ناوتیم نتا زا

.دراد يداصتقا ۀفرص ،نتا زا ناتا دیلوت

.درک دیلوت ناوتیم دیسا کیتسا و دیهدلاتسا ،نتا زا لصاح لوناتا شیاسکا اب

.دباییم شیازفا دحاو   نبرک شیاسکا ددع ناتاورلک هب نتا لیدبت رد 1

ناسکی يامد و تظلغ رد شنکاو ود نیا تعرس ۀسیاقم دروم رد هنیزگ مادک .تسا  شنکاو يزاس لاعف يژرنا ربارب هس  شنکاو يزاس لاعف يژرنا-8

؟تسا تسرد

12

1) A + B → تالوصحم

2) A + B → تالوصحم

2 = 1
1

3
شنکاو تعرس 2شنکاو تعرس < شنکاو تعرس1 شنکاو تعرس

1 = 2
1

3
شنکاو تعرس 1شنکاو تعرس < شنکاو تعرس2 شنکاو تعرس

تارییغت رادومن مادک ،مینک جراخ هناماس زا ار  ةدام زا يرادقم ،شنکاو يامد رد رییغت نودب،لداعت رد هچنانچ-9

؟دهدیم ناشن یتسرد هب ار داوم تظلغ
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4A(g) + B(g) ⇌ 2C(g)A(g)

يددع رادقم ،هتشاد رارق .................. تمس رد لداعت هک تفایرد ناوتیم ،تسا  يزاگ لداعت هب قلعتم هک ریز لکش رد-10

.تسا .................. اب ربارب لداعت هب ندیسر ات شنکاو تفرشیپ نازیم و هدوب .................. اب ربارب لداعت تباث

 - پچ

 - پچ

 - تسار

-تسار

2NO + ⇌ 2NO2 O2

%80 − 800mo ⋅ Ll−1

%90 − 800mo ⋅ Ll−1

%90 − 810mo ⋅ Ll−1

%80 − 810mo ⋅ Ll−1

؟تسا  ریز ياه شنکاو زا کی مادک لداعت تباث دحاو-11 mo ⋅ Ll−1

HF(aq) + O(l) ⇌ (aq) + (aq)H2 H3O+ F −(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H3

2S (g) + (g) ⇌ 2S (g)O2 O2 O3(g) + (g) ⇌ 2HI(g)Ī 2 H2
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؟دشاب یمن حیحص بآ راخب و ناتم زاگ شنکاو اب هطبار رد هنیزگ مادک-12

.دوش یم ماجنا رگزیلاتاک روضح رد شنکاو نیا.دوش یم هدافتسا لوناتم دیلوت يارب شنکاو نیا زا

.تسا نییاپ شنکاو نیا ۀیلوا داوم ۀنیزه.تسا زاین هتفرشیپ يروانف و شناد هب نآ ماجنا يارب

رد يرییغت هچ لمع طیحم زا  يرادقم ندرک جراخ تسا لداعت لاح ردشنکاو يدودسم فرظ رد-13

؟دروآیم شیپ داوم یلوم تظلغ

.دوشیم مک  و  رادقم.دوشیم مک  و هدش دایز  رادقم

.دباییم شیازفا  و مک  رادقم.دباییم شیازفا  مه و  مه

2S (g) + (g) ⇌ 2S (g)O2 O2 O3SO2

SO3SO2O2SO2

SO3O2SO3O2

ماگنه رگا ،دنسرب لداعت هبشنکاو قباطم ات مینک یم دراو رتیل 2 مجح هب يا هناماس رد ار لوم -14

؟دیبایب ار شنکاو نیا لداعت تباث ،دشاب لوم  ربارب فرظ رد دوجوم ياه لوم عومجم لداعت

1PCI5PC (g) ⇌ PC (g) + C (g)I5 I3 l2

1٫4

1٫30٫132٫60٫26

.................. هب رگزیلاتاک روضح رد دیسا کیتسا اب ار نآ ناوت یم هک دوش یم دیلوت ..................  بسانم طیارش رد ..................  اب نتا زاگ شنکاو زا-15

.درک لیدبت

لوناتا - تاتسا لیتم - بآتاتسا لیتم - - تاتسا لیتا-  -تاتسا لیتا - لوناتا - بآ HClClC2H5HClClC2H5

؟تسا حیحص هنیزگ مادک لداعت هب هجوت اب-16

.دباییم شهاک نازیم کی هب تشگرب و تفر شنکاو ود ره تعرس ،امد شهاک اب

.دوش کیدزن هیلوا رادقم هب  تظلغ ات دوشیم اجهباج پچ تمس هب لداعت ،تباث يامد رد  تظلغ شیازفا اب

.دنامیم تباث تانبرکمیسلک مرج رادقم ،مجح شیازفا اب

.دوشیم رارقرب يدیدج لداعتً اددجم و دروخیم مههب لداعت ،رگزیلاتاک ندوزفا اب

CaC (s) ⇌ CaO(s) + C (g)O3 O2

CO2CO2

اه هدنهد شنکاو هدروآرف 
لداعت یرارقرب زا شیپ لداعت ماگنه رد 

اه هدنهد شنکاوهدروآرف 

mol 2O
mol2/2 SO2 mol 2O

mol0/2 SO2

molSO3

، ،

:يزاگ شنکاو هب هجوت اب-17

دنچ ،)شنکاو زاغآ رد( هیلوا طولخم رد نژیسکا زاگ رادقم ،تسا هدمآرد لداعت تلاح هب نیعم يامد رد هتسبرس يرتیل کی فرظ کی رد ،لکش قباطم هک

؟تسا هدوب لوم

2S (g) + (g) ⇌ 2S (g), K = 800mo ⋅ LO2 O2 O3 l−1

0٫1150٫125

1٫1251٫115
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رگزیلاتاک

B /

350 C°/

?atm
CO+H2

A

رگزیلاتاک

+

CH4

550 C°450_

؟دناتسرد ریز بلاطم زا کی مادک ،دهدیم ناشن ار ناتم زا لوناتم دیلوت ياهشور هک ریز لکش هب هجوت اب-18

ربارب  لوا ۀلحرم ةدش هنزاوم ۀلداعم رد داوم بیارض عومجم و تسا  ةدام )آ

.تسا مود ۀلحرم بیارض عومجم

.تسا رفسمتا  ات  نیب ،میقتسمریغ شور مود ۀلحرم رد هدش لامعا راشف )ب

ياهنورتکلا دادعت و دنتسه شهاک ـ شیاسکا عون زا میقتسم ریغ شور شنکاو ود ره )پ

.تسا مود ۀلحرم زا رتمک لوا ۀلحرم رد هدش هلدابم

.دوشیم دیلوت میقتسمریغ شور اب هسیاقم رد يرتمک یطیحم تسیز یگدولآ میقتسم شور رد و تسا نژیسکا زاگ ، ةدام )ت

»ت« و »آ«»ت« و »پ«»پ« و »ب«»ب« و »آ«

O،AH21٫5

300500

B

40

80

40

؟دشاب یمن حیحص هنیزگ مادک ریز »تفرشیپ - يژرنا« رادومن هب هجوت اب-19

.تسا  رگزیلاتاک روضح نودب شنکاو يزاس لاعف يژرنا

.تسا هدرک ادیپ شهاک تشگرب و تفر شنکاو يزاس لاعف يژرنا زا  رگزیلاتاک زا هدافتسا اب

.تسا  شنکاو نیا 

.تسا رگزیلاتاک روضح رد تشگرب شنکاو يزاس لاعف يژرنا ربارب رگزیلاتاک روضح نودب تفر شنکاو يزاس لاعف يژرنا

80 kJ

1

3

ΔH−40 kJ

C2 gO ( (

566

شنکاو تفرشیپ

+ O2 g( (

C2 gO ( (2

334

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ور هب ور رادومن هب هجوت اب-20

.دنتسه اه هدروآرف زا رترادیاپ ان اه هدنهد شنکاو

.تسا  نآ يزاس لاعف يژرنا و تسا هدامرگ شنکاو نیا

.دوش یمن ماجنا دوخ هب دوخ قاتا يامد رد و تسا  شنکاو نیا 

.دوش یم ماجنا ینیزنب یتسیلاتاک ياه لدبم رد طقف شنکاو نیا

334KJ

ΔH−566KJ

؟تسا تسردان ،ریز ترابع ندرک لماک يارب هنیزگ مادک-21

.»دوشیم .................. بجوم .................. یلداعت ۀناماس رد .................. شیازفا«

اههنوگ ۀمه تظلغ شیازفا - -راشف

 رادقم شیازفا- - رادقم

 ياهلوکلوم دادعت شیازفا- - امد

كاینومآ تظلغ شیازفا--مجح

C (g) + (g) ⇌ 2HCl(g)l2 H2

Cl2PC (g) + C (g) ⇌ PC (g)l3 l2 l5PCl5

2N (g) ⇌ (g)O2 N2O4NO2

(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H3

تباث يددع رادقم ،دشاب هتشاد دوجو فرظ رد نژیسکا زاگ مرگ   لداعت هب ندیسر زا سپ رگا ،دوش یم يرتیل کی فرظ دراو  مرگ -22

؟دیبایب ار لداعت

115NO232

2N ⇌ (g) + 2NO(g)O2 O2

16841
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(3(شنکاو تفرشیپ

kJ30

ژرنا
ی

(2(شنکاو تفرشیپ

ژرنا
ی

50kJ

(1(شنکاو تفرشیپ

ژرنا
ی

40 kJ ؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،ریز ياهرادومن هب هجوت اب-23

.دشابیم  لکش هب ،ناسکی طیارش رد رادومن هس نیا رد اهشنکاو تعرس ۀسیاقم

.تسا ریگامرگ  شنکاو و هدامرگ  و  ياهشنکاو

.داد تبسن دیفس رفسف و نژوردیه زاگ نتخوس شنکاو هب بیترت هب ار  و  شنکاو ناوتیم ،ناسکی طیارش رد

.دنتسه رترادیاپ ،رگید شنکاو ود هب تبسن ، رادومن شنکاو رد هدش دیلوت ياههدروآرف

2 < 1 < 3

132

13

2

؟تسا تسرد هنیزگ مادک  یضرف و يزاگ شنکاو ةرابرد-24

.تسا  دنویپ یپلاتنآ زا رتشیب شنکاو يزاسلاعف يژرنا

.دباییم شیازفا شنکاو تعرس  و  تظلغ شیازفا اب

.تساههدروآرف رد اهدنویپ یپلاتنآ عومجم زا رتمک اههدنهدشنکاو رد اهدنویپ یپلاتنآ عومجم

.دباییم شیازفا ،دنوش لیدبت اههدروآرف هب دنناوتیم نامز دحاو رد هک ییاههرذ رامش هجیتنرد هدش رتمک اههدنهدشنکاو يژرنا ،امد شیازفا اب

A + → AB + B + qB2

B − B

ABB

؟تسا تسرد ریز دراوم زا دادعت هچ-25

.تسا  ،یلزید یتسیلاتاک لدبم حطس رد  و  ياههدنیالآ اب  شنکاو ياههدروارف زا یکی )آ

.دوشیم اوه دراو اههدنیالآ زا يرتشیب دصرد ،ناتسبات رد هژیو هب وردوخ ندش نشور ماگنه هب )ب

.دوشیم لیدبت  هب و هداد شنکاو  اب یتسیلاتاک لدبم حطس رد  )پ

.دوشیم فذح  ةدنیالآ زاگ یتسیلاتاک لدبم حطس ردشنکاو ماجنا اب )ت

.دشابیمن وردوخ روتوم رد هدش دیلوت ياههدنیالآ وزج  زاگ )ث

NH3NONO2O(g)H2

NOO2N2O3

2CO(g) → 2C(s) + (g)O2CO

O3

2341

؟دوشیم اجهباج تشگرب تمس هب مجح شیازفا اب مه و امد شیازفا اب مه ریز شنکاو مادک-26

2C (g) ⇋ 2CO(g) + (g) ΔH = 566kJO2 O2

3Fe(s) + 4 O(g) ⇋ F (s) + 4 (g) ΔH = −150kJH2 e3O4 H2

(g) + 3 (g) ⇋ 2N (g) ΔH = −92٫6kJN2 H2 H3

(g) ⇋ 2N (g) ΔH = 57٫2kJN2O4 O2
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».دوشیم .................. بجوم .................. یلداعت ۀناماس رد ..................  شیازفا« ؟تسا تسردان ،ریز ترابع ندرک لماک يارب هنیزگ مادک-27

اههنوگ ۀمه تظلغ شیازفا- - راشف

 رادقم شیازفا- - رادقم

 ياهلوکلوم دادعت شیازفا- - امد

كاینومآ تظلغ شیازفا- - مجح

C (g) + (g) ⇌ 2HCl(g)l2 H2

Cl2PC (g) + C (g) ⇌ PC (g)l3 l2 l5PCl5

2N (g) ⇌ (g)O2 N2O4NO2

(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H3

امد][][ ؟تسا تسرد ریز بلطم مادک ،تسا طوبرم  :یضرف شنکاو هب هک ،ریز لودج ياههداد هب هجوت اب-28

.تسا ریگامرگ شنکاو

.دوشیم رتگرزب لداعت تباث ،امد شیازفا اب

.تسا  ربارب لداعت تباث  يامد رد

.دوشیم اجهباج تفر تهج رد لداعت ،تباث يامد رد رتگرزب فرظ هب هناماس لاقتنا اب

2A(g) ⇌ B(g)BA

0٫840٫01200

0٫720٫25500

0٫520٫65600

C200
∘

8٫4 × L ⋅ mo10
3

l−1

؟تسا تسردان هنیزگ مادک رگیدکی هب یلآ داوم لیدبت دروم رد-29

.تسا رتراوشد نآ تخاس ،دشاب رتشیب فده لوکلوم رد یلماع ياههورگ رامش و عون هچره

.درک لیدبت یلآ دیسا و نوتک ،دیهدلآ هب ییایمیش داوم زا هدافتسا اب ناوتیمن ار اهلکلا

.دننکیم لیدبت رگید یلماع هورگ هب و هداد رییغت ار یلآ ةدام کی رد دوجوم یلماع ياههورگ ،نوگانوگ ییایمیش داوم زا هدافتسا اب اهنادیمیش

.درک هدافتسا بسانم طیارش رد لکلا کی اب یلآ دیسا کی شنکاو زا ناوتیم رتسا کی زتنس يارب

؟تسا تسرد هدش هداد دراوم زا دروم مادک-30

.درک تفایزاب فرصم زا سپ ناوتیم ار  کیتسالپ )آ

.تسا رفسمتا  مزال راشف نژوردیه زاگ و دیسکاونوم نبرک زا لوناتم ۀیهت رد )ب

.دننکیم هدافتسا نلیازاراپ زا دیسا کیلاتفرت ۀیهت رد )پ

.دوشیم هدافتسا نپورپ زا  ۀیهت رد )ت

»ت« ،»ب«»پ« ،»آ«»پ« ،»ب«»ب« ،»آ«

PET

60

PET

:يزاگ لداعت ات مینکیم مرگ يرتیل هس يهتسبرس فرظ کی ار  و  ياهزاگ زا يرادقم-31

هتشاد دوجو لداعت لاح هب يزاگ طولخم رد  زاگ لوم  و  زاگ لوم  ،  زاگ لوم  رادقم شیامزآ طیارش رد رگا دوش رارقرب

؟تسا مادک ،لداعت نیا تباث ،دشاب

CONO2

CO(g) + N (g) ⇌ C (g) + NO(g)O2 O2

0٫45CO20٫9CO0٫15NO2

2٫5151٫525

؟دشاب یمن حیحص رگزیلاتاک ةرابرد هنیزگ مادک-32

.دهد یمن رییغت ار اه هدروارف و اه هدنهد شنکاو يژرنا حطس.دوش یم فرصم شنکاو رد اه هدنهد شنکاو زا یکی تروص هب

.دهد یم شهاک ار شنکاو مامتا نامز.دهد یم شیازفا ار تعرس يزاس لاعف يژرنا شهاک اب
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تظلغ NH3

N2

H2

نامز

؟دنک یم رییغت ریز ۀنوگ هب نآ رادومنلداعت لاح رد رییغت مادک رثا رد-33

 شیازفا

 ندرک هفاضا

 نازیم شهاک

امد شهاک

(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g) ΔH < 0N2 H2 H3

H2

N2

NH3

.دینک باختنا ار حیحص ۀنیزگ ریز ياه شنکاو هب هجوت اب-34

CH 3

CH 3

ب :دیسا کیلاتفرت - فلا :تالاتفرت نلیتا یلپب :نئولوت - فلا :دیسا کیلاتفرت

ب : - فلا :دیسا کیلاتفرتب :تالاتفرت نلیتا یلپ - فلا :نئولوت

+ هدنسکا − →−−
امرگ

(1فلا

2) + فلا→ لوکيلگ نليتا ب

PET

21

؟تسا تسرد ریز بلاطم زا کی مادک ،هدش هداد ياهرادومن هب هجوت اب-35

تسا رتشیب )( شنکاو تعرس زا هراومه )( شنکاو تعرس

.دنرترادیاپ )( شنکاو ياه هدروآرف زا )( شنکاو ياه هدروآرف

.دنرادروخرب يرتمک ییایمیش تیلاعف زا )( شنکاو رد اه هدنهد شنکاو

.تسا ربارب مه اب بیرقت  هب شنکاو ود یپلاتنآ

21

12

1

؟تسا هدش رکذ ياهزاگ زا کی مادک فرعم ریز ياه ترابع زا کیره-36

.تسا یلیسف ياه تخوس صقان نتخوس لصاح هک یمس و وب یب ،گنر یب يزاگ )فلا

.تسا  زا رتشیب نآ يریذپ شنکاو و تسا نژیسکا ياه لکش رگد زا )ب

.دوش یم دیلوت اهوردوخ روتوم رد  يالاب يامد رد نژیسکا اب اوه رد دوجوم نژورتین بیکرت زا )ج

 :ج    :ب    :فلا :ج     :ب     :فلا :ج     :ب     :فلا :ج       :ب        :فلا

O2

C1000
0

CONO2CO3NOCOONO2COO3NO
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شنکاو تفرشیپ

ژرنا
ی

A B +B

AB

2 2

2 2

100
200

»« ؟تسا هارمه يژرنا يرلاک دنچ ندش دازآ ابلوم ره لیکشت ،ریز رادومن هب هجوت اب-37 AB21Cal = 4٫184 J

50

100

11950٫3

4184

؟دینک باختنا ار حیحص ۀنیزگ ریز ياه شنکاو هب هجوت اب-38

) C (g) + O(g) x + 3yفلا H4 H2 − →−−−−
رگزيلاتاک

) x + 2y zب − →−−−−
رگزيلاتاک

z = OH , y = , x = COC2H5 H2z = C OH , y = CO , x =H3 H2

z = C OH , y = , x = COH3 H2z = C OH , y = , x = CH3 H2 O2

؟تسا موس شنکاو لداعت تباث ةدنهد ناشن هنیزگ مادک-39

A(g) ⇌ B(g) = aK1

B(s) ⇌ C(s) = bK2

A(g) ⇌ C(s) =?K3

ab

2
ab

a + b

2
a + b

؟دوریم راک هب بآ يرطب ۀیهت رد هک دهدیم ناشن ار يرمیلپ ةدنزاس ياهدحاو لومرف هنیزگ مادک-40

CHO

O

C OH

O

CHO

O

C OH

O

C OH

O

CHO

O

C OH

O

C C OHH3 H2−CH2
|

OH

CH2
|

OH

C C OHH3 H2−CH2
|

OH

CH2
|

OH
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؟دشاب یمن حیحص هنیزگ مادکۀلداعم هب هجوت اب-41

.تسا ریذپان تشگرب یلداعت شنکاو نیا

.تسا  شنکاو نیا تباث دحاو

.دوشیمن ماجنا مه رگزیلاتاک و هقرج روضح رد یتح و یلومعم يامد رد شنکاو نیا

.تسا ریز تروص هب نآ لداعت ترابع

(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H3

mo ⋅l−2 l2

K =
[NH3 ]2

[ ][N2 H2 ]3

؟تسا هنیزگ مادک مود شنکاو و لوا شنکاو هب هجوت اب-42 ΔH2K2

1)A(g) + B(g) ⇌ C(g) Δ = 850KJ = 2 ×H1 K1 10
2

2)C(g) → A(g) + B(g) ΔH =? K =?

= , Δ = −850K2

1

2 × 10
2

H2= −2 × , Δ =K2 10
−2

H2

1

850

= , Δ =K2

1

2 × 1٫2
H2

1

850
= −2 × , Δ = −850K2 10

−2
H2

؟تسا مادک شنکاو نیا لداعت ،دشاب  تظلغ  ربارب و ناسکی و تظلغ  لداعت رد رگا-43 2HI(g) ⇌ (g) + (g)H2 I2H2I20٫25HI

6٫25 × 10
−2

5٫2 × 10
−2

2٫5 × 10
−21

؟تسا هیلتاشول لصا زا یتسرد فیصوت ریز ياه هنیزگ زا کی مادک-44

.تسا ربارب تشگرب و تفر شنکاو تعرس یلداعت ۀناماس رد

.دنک یم رییغت نآ اب بسانتم زین  ،دوش داجیا یلداعت ۀناماس رد يرییغت رگا

.دننک یم اج هب اج ار یلداعت هناماس طقف تارییغت ریاس و تسا امد دراذگ یم رثا  يور رب هک یلماع اهنت

.دنک ناربج ار رییغت نآ رثا ناکما دح ات هک دوش یم اج هب اج یتمس هب لداعت ،دوش یلداعت ۀناماس کی ندروخ مه هب ببس يرییغت رگا

K

K

؟دنکیم لماک یتسرد هب ار )( و )( ياههلمج هنیزگ مادک-45

مزال  زاگ لوم .................. ،دوش لیدبت  و  ياهزاگ هب یتسیلاتاک لدبم حطس رد  لومرف هب نبرکوردیه لوم کی هکنیا يارب 

.تسا

.دوشیم هدافتسا كاینومآ زا .................. ياههدنیالآ فذح يارب .................. ياهوردوخ رد )

III

ICxHyCO2OH2O2

II

NO CO − و− یلزيد
4x + y

2
CO NO − و− ینيزنب

4x + y

4

N NO − −O2 و ینيزنب
4x + y

2
N NO − −O2 و یلزيد

4x + y

4
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هچ بیترت هب و  ياهتظلغ :لداعت تلاح هب يزاگ يهناماس رد نژیسکا يرادقم ندرک دراو اب-46

؟دوشیم

مک - مکدایز - مکدایز - دایزمک - دایز

2NO + ⇌ 2N ⇌O2 O2 N2O4NON2O4

،لاقتنا نیا رثا رب .دوشیم لقتنم يرتیلفرظ کی هب يرتیلفرظ کی زا:لداعت ،تباث يامد رد-47

؟دوشیم هچ لداعت تباث رادقم و اجباج یتمس هچ هب لداعت

.دوشیم رتکچوک ،تفر.دنامیم تباث ،تفر.دنامیم تباث ،تشگرب.دوشیم رتگرزب ،تشگرب

(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H31٫002٫00

.تسا ناسکی يامد رد نژوردیه زاگ نایم شنکاو يارب ریز لودج-48

؟تسا مادک بیترت هب  و  ریداقم

 شنکاو یپلاتنآشنکاو تعرسشنکاو ماجنا طرش

قاتا یامد رد و رگزيلاتاک نودب

طولخم رد هقرج داجيا

یراجفناینيتالپ یروت روضح رد

عيرسیور ردوپ روضح رد

 زا رتمک - يراجفنا - دوش یمن ماجنا زا رتمک - عیرس - دوش یمن ماجنا

 - يراجفنا - زیچان - عیرس - زیچان

b ،ac

kJ

a−572

b−572

c

−572

−572−572

−572−572

ةدشن هنزاوم شنکاو هب هجوتاب-49

CH 3

CH 3

+ KM On 4 M On 2 KOH

COOH

COOH

+ ؟تسین حیحص هنیزگ مادک+

.تسا  ربارب شنکاو رد دوجوم داوم بیارض عومجم

.دراد ییالاب يزاس لاعف يژرنا و دوش یم ماجنا الاب يامد رد شنکاو نیا

.درک هدافتسا تالاتفرت نلیتا یلپ ۀیهت يارب ناوت یم ،شنکاو نیا زا لصاح دیسا کیلاتفرت زا

.تسا هجرد  شنکاو نیا رد زنگنم شیاسکا ددع رییغت

10

3

نیا تباث .دنراد رارق لداعت تلاح هب ،نیعم يامد رد ،نژورتین زاگ لوم  و نژوردیه زاگ لوم  ،كاینومآ زاگ لوم  ،ياهتسبرد يرتیل  فرظ رد-50

.................. تهج رد شنکاو و .................. لداعت تباث ،شنکاو ۀناماس يامد ندروآ نییاپ یکدنا اب و تسا ..................ربارب لداعت

)( .دوشیم اجهباج

تشگرب ،دنامیم تباث ،تشگرب ،دوشیم رتکچوک ،تفر ،دنامیم تباث ،تفر ،دوشیم رتگرزب،

2122

⋅ moL2 l−2

(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g) , ΔH < 0N2 H2 H3

0٫250٫160٫250٫16
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رد رگا .میهدیم امرگ  :لداعت هب ندیسر ات هتسبرس يرتیل ود فرظ کی رد ار    زاگ لوم -51

؟تسا    دنچ شیامزآ طیارش رد لداعت تباث ،دشاب  ربارب شنکاو فرظ رد يزاگ ياهلوم رامش عومجم ،لداعت تلاح

1٫6S CO2 l2S C (g) ⇌ S (g) + C (g)O2 l2 O2 l2

2٫4mol ⋅ L−1

3٫21٫60٫320٫4

؟تسا تسردان ریز ياه ترابع زا کی مادک-52

.تسا هدش شخپ هرکاوه رد نوگمهان تروص هب هک تسا نوگانوگ ياهزاگ زا یطولخم كاپ و کشخ ياوه )فلا

.تسا نآ رد  زاگ دوجو لیلد هب هدولآ ياوه يا هوهق گنر )ب

.دنوش یم جراخ اهوردوخ زوزگا زا  و ياه هدنیالآ هک دنهد یم ناشن اه شهوژپ )ج

.تسا لاعف تدش هب و تسا نورتکلا کت ياراد دوخ يا هطقن نورتکلا راتخاس رد  زاگ )د

د و جب و فلاج و بج و فلا

NO2

CO, S , NO ,O2 CxHyO3

NO

؟دیروایب تسد هب ارشنکاو لداعت تباث يددع رادقم ریز لودج هب هجوت اب-53

یلداعت ریداقم

(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H3

[ ]N2[ ]H2[N ]H3

0٫40٫50٫02

0٫8mo ⋅l−2 L20٫008mo ⋅l2 L20٫008mo ⋅l−2 L20٫8mo ⋅l2 L−2

؟تسا مادک شنکاو نیا لداعت تباث ،دوش فرصم نآ  لداعت ماگنه رد رگا ؛میهد یم ترارح ار يرتیل  يا هناماس رد  لوم -54 1A(g)280%

A(g) ⇌ 2B(g)

0٫186٫41٫80٫64

؟دشاب یم حیحص هنیزگ مادک ریز ياه شنکاو هب هجوت اب-55

.دراد مود شنکاو هب تبسن يرتهب تفرشیپ لوا شنکاو.تسا مود شنکاو زا رتشیب لوا شنکاو تعرس

.تسا  زا رتشیب لوا شنکاو رد نژیسکا نازیم.تسا ربارب لداعت لاح رد  رادقم اب مود شنکاو رد  رادقم

1)2S (s) + (s) ⇌ 2S (g) K = 8٫1 ×O2 O2 O3 10
3

2) (g) + (g) ⇌ 2NO(g) K = 1٫66 ×N2 O2 10
−3

NON2SO2

مادک ،میهد رارق مرگ بآ ۀچضوح رد ار ردنلیس رگا ،تسا نایرج رد هتسب رد ردنلیس کی ردلداعت-56

؟دتفا یم قافتا رییغت

.دبای یم شیازفا  رادقم.دبای یم شیازفا ردنلیس مجح.دنام یم یقاب رییغت نودب .دبای یم شیازفا  تارذ

2NO(g) + (g) ⇌ 2N (g) + qO2 O2

NO2KK
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؟دتفا یمن قافتا رییغت مادک مینک درس ارلداعت لاح رد ۀناماس رگا-57

)گنر یب يزاگ  و تسا گنر يا هوهق يزاگ(

لداعت تباث رادقم شیازفاطولخم ندش رت گنر رپ رادقم شیازفافرظ يزاگ تارذ دادعت شهاک

2N (g) ⇌ (g)O2 N2O4

N , ΔH < 0O2N2O4

N2O4

؟تسا مادک لداعت تباث ،دشاب  زاگ ربارب زاگ یلداعت تظلغ رگا یلداعت شنکاو رد-58 2NO(g) ⇌ (g) + (g)N2 O250 ، N2NO

5 × 10
1

2٫5 × 10
2

2٫5 × 10
3

5 × 10
3

لداعت يرارقربزا سپ .دندش طولخم مه اب  يامد رد يرتیل  فرظ کی رد  زاگ لوم  و  زاگ لوم  -59

مادک هدش هداد يامد رد شنکاو نیا  لداعت تباث .تسا هدش دیلوت فرظ رد  زاگ لوم  هک دش هدید

؟تسا

100A2100B2100C100
∘

(g) + (g) ⇌ 2AB(g)A2 B2100AB(K)

4404004000

رب ،بیترتهب ،تسار و تسار ،پچ تمس هب لداعت ییاجهباج ،دهد يور تباث مجح اب یفرظ رد،:يزاگ لداعت رگا-60

.دریگیم ماجنا ..................  زاگ ..................  و ..................  زاگ ..................  ، ..................  زاگ ..................  رثا

 - شهاک -  - شهاک -  -شیازفا - شیازفا-  -شهاک-  -شیازفا

-شهاک - -شیازفا-  - شهاک - شیازفا -  - شیازفا -  -شهاک

2HI(g) ⇌ (g) + (g)H2 I2

H2I2HII2H2HI

HIHIH2I2HIH2

شنکاو تفرشیپ

ژرنا
ی

C

120

140

A + B

؟دشاب یمن حیحص ترابع مادک ریز رادومن هب هجوت اب-61

.تسا  ربارب شنکاو نیا يزاس لاعف يژرنا

.تسا  شنکاو نیا 

.تسا تبثم يرادقم نآ  و تسا ریگامرگ شنکاو

.دنتسه اه هدنهد شنکاو زا رترادیاپ اه هدروآرف

260KJ

ΔH140KJ

ΔH

نتا

نلیازاراپ

فلا

ب

لوکیلگ نلیتا

دیسا کیلاتفرت

PET

؟دینک باختنا ار حیحص ۀنیزگ ریز ياهشنکاو هب هجوتاب-62

ظیلغ  )ب قیقر  )فلا

ظیلغ  )ب قیقر  )فلا

قیقر  )ب ظیلغ  )فلا

قیقر  )ب ظیلغ  )فلا

KMnO4KMnO4

SH2 O4SH2 O4

KMnO4KMnO4

SH2 O4SH2 O4
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؟دشاب یمن حیحص هنیزگ مادک ریز شنکاو هب هجوتاب-63

.دوش یم هدافتسا تخوس ناونع هب هک تسا هدشریس يا هدروآرف زتنس نیا لوصحم ،دشاب  رگا

.تسا تیلورتکلاریغ و دوش یم لح بآ رد یتبسن ره هب زتنس لوصحم ،دشاب  رگا

.دراد ییاراک اه کیتسالپ ةدنزاس ياهرمیلپ دیلوت رد زتنس لوصحم ،دشاب  رگا

.میهد ماجنا لکین روضح رد ار زتنس نیا میناوت یم و تسا رگزیلاتاک هب زاین شنکاو نیا ماجنا يارب ،دشاب  رگا

(g) + x →C2H4

x = H2

x = OH2

x = HCl

x = H2

ΔH

Ea E á

؟دشابیمن حیحص هنیزگ مادک تسا  شنکاو هب طوبرم هک ریز رادومن هب هجوت اب-64

.دیآیم تسد هب  ۀطبار زا  شنکاو 

.درادن یتوافت تشگرب و تفر شنکاو تعرس ناسکی طیارش رد.تسا ناسکی طیارش رد

A + B C + D⇌
تشگرب

تفر

= −ΔH
تفر

Ea E′
aΔHC + D → A + B−E′

a Ea

>R
تفر

R
تشگرب

)( ؟دنک یمن داجیالداعت رد ار رییغت مادک امد شیازفا-65

تظلغ شیازفا شیازفايزاگ طولخم ندش گنر مک رادقم شهاک

(g) ⇌ 2N (g)N2O4 O2ΔH > 0

N2O4KNO2

.................. هک دوشیم بجوم راشف رییغت ،تسا ربارب »اههدروارف و اههدنهدشنکاو« فرط ود يزاگ ياهلوم دادعت هک ياهناماس رد-66

..................زجهب تسا حیحص اههنیزگ مامت

.دنکیم رییغت تشگرب و تفر شنکاو تعرس.دنکن يرییغت هدننکتکرش داوم تظلغ

.دنکن يرییغت لداعت تباث.دوشن اجهباج لداعت

.دینک لماک بسانم ۀنیزگ اب ار یلاخ ياهاج-67

:ب  :فلا  :ب  :فلا :ب  :فلا :ب  :فلا

C = C +H2 H2 فلا
⋯⋯

−→−

ب
⋯⋯

یگدننک ینوفعدض تيصاخ اب یا هدام

HClC COOHH3OH2C COOHH3OH2SH2 O4HClSH2 O4

؟دیبایب ار موس شنکاو لداعت تباث ود و لوا ياهشنکاو هب هجوت اب-68

A(g) + B(g) ⇌ AB(g) = 4 ×K1 10
2

A(g) + C(g) ⇌ D(s) = 8 ×K2 10
6

AB(g) + C(g) ⇌ D + B =?K3

32 × 10
8

32 × 10
4

2 × 10
8

2 × 10
4
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تباث يددع رادقم .دشاب هتشاد دوجو ریز شنکاو قباطم رتیل یلیم  مجح هب فرظ رد نژیسکا زا مرگ  لداعت ماگنه رد  يامد رد رگا-69

 )؟تسا ربارب  , تظلغ لداعت ماگنه رد( ؟دیبایب ار لداعت

.تسین یفاک هلئسم تاعالطا

C300
∘

48500

SO2SO3(O = 16)

2S (g) + (g) ⇌ 2S (g)O2 O2 O3

0٫29
1

3
3

؟درک لماک تسرد تروصهب ار ریز تالمج ناوتیم دروم مادک ياههژاو اب-70

. .................. رییغت ار شنکاو کی یپلاتنآ رادقم رگزیلاتاک )آ

.تسا رتشیب اههدنیالآ ۀیقب زا .................. رادقم شهاک يور یتسیلاتاک لدبم ریثأت )ب

.دراد ریثأت هقرج زا هدافتسا ةزادنا هب نژوردیه نتخوس شنکاو رد .................. زا هدافتسا )پ

.دنکیم لمع یباختنا و یصاصتخا .................. رگزیلاتاک )ت

هراومه - يور -  - دهدیمنبلغا - نیتالپ -  - دهدیمبلغا - يور -  - دهدیمنبلغا - نیتالپ -  - دهدیمن NOCOCOCxHy

؟تسا تسرد بلطم مادک تسا طوبرم  :نیدامن یلداعت شنکاو هب هک ریز لودج ياههداد هب هجوت اب-71

.دشابیم هدامرگ ،یلداعت شنکاو نیا

.دوشیم رتگرزب لداعت تباث ،امد شیازفا اب

.تسا  ربارب  يامد رد لداعت تباث

.تسا  ربارب  يامد رد لداعت تباث

A(g) ⇌ 2B(g)

[B] یلداعت

0٫84

0٫76

0٫72

[A] یلداعت

0٫01

0٫17

0٫25

C) ∘)امد

200

300

400 400 C∘7٫05mol ⋅ L−1

200 C∘2٫17mol ⋅ L−1

؟دنک یم رپ یتسرد هب ار یلاخ ياهاج ،ریز ياه هنیزگ زا کی مادک-72

 :ب   قرب و دعر :فلا

 :د   يالاب يامد :ج

 :ب    يالاب يامد :فلا

 :د   دیشروخ رون :ج

 :ب  يالاب يامد :فلا

 :د      قرب و دعر :ج

 :ب  قرب و دعر :فلا

 :د   دیشروخ رون :ج

1) + NON2 O2 − →−−
فلا

2) 2NO + O2 → ب

3) + ب+ O2 −→−
ج

د O3

NO2

C1000
0

NO

C1000
0

2NO2

NO

C1000
0

2NO2

NO2

NO2

NO2

اه شنکاو نیا يارب ،دور یم نیب زا  هدروآرف - امد شیازفا اب اه نآ زا یخرب رد اما ؛دبای یم .................. اه شنکاو .................. تعرس امد شیازفا اب-73

.تسا ................. هنیزگ نیرتهب

امد شهاک - شهاک - بلغاامد شهاک - شهاک - همهرگزیلاتاک - شیازفا - بلغارگزیلاتاک - شیازفا - همه
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