


 شیمی دوازدهم فصل چهارم تشریحی

.دینک لماک ار ریز ترابع دروم ره رد تسردان  ةژاو ندز طخ اب-1

.دسرب  لداعت هب ات دور یم شیپ يزاگ ياه لوم رامش تهج رد شنکاو ،دبای یم  يزاگ لداعت کی رب راشف ،تباث يامد رد هک یماگنه
شيازفا

شهاک

رتمک

رتشيب

ديدج

هيلوا

.دینک لماک ار هدش هداد ترابع ،دروم ره رد تسردان ةژاو ندز طخ اب-2

. شنکاو یپلاتنآ اما ،دهد یم   ار شنکاو تعرس ،يزاس لاعف يژرنا  اب ییایمیش شنکاو ره رد رگزیلاتاک
شهاک

شيازفا

شهاک

شيازفا

دنام یم تباث

دباي یم شيازفا

.دیهد حیضوت ؟دوش یم اه هدروآرف رادقم شیازفا ببس تباث يامد رد هناماس مجح شهاک ،ریز یلداعت ۀناماس مادک رد-3

آ(

ب(

پ(

2NO(g) + O(g) ⇌ 2NO(g)

NO(g) ⇌ 2NO(g)

CO(g) + HO(g) ⇌ CO(g) + H(g)

.دینک لماک ار ریز ترابع ،دروم ره رد تسردان ةژاو ندز طخ اب-4

رادقم ،دشاب ریگامرگ شنکاو نیا رگا ،دور یم شیپ امرگ   تهج رد شنکاو ،دبای یم شیازفا یلداعت ۀناماس کی يامد هک یماگنه

.دبای یم شهاک هناماس رد

فرصم

ديلوت

اه هدروآرف

اه هدنهد شنکاو

؟ارچ ؟دوش یم اج هب اج یتهج هچ رد لداعت ریز ياه رییغت زا کی ره اب .تسا رارقرب تباث يامد و مجح اب يا هناماس رد ریز یلداعت شنکاو-5

هناماس زا كاینومآ زاگ يرادقم ندرک جراخ )آ

هناماس رد نژوردیه زاگ يرادقم ندرک دراو )ب

(g) + 3 (g) 2N (g)N2 H2 ⇌
C300

∘

H3

؟تسیچ هعطق نیا شقن دینک ینیب شیپ نآ هب هجوت اب .دهد یم ناشن  ۀعطق بایغ و روضح رد ار اه هدنیالآ نیا رادقم ریز لودج-6

هدنیالآ ییایمیش لومرف

ۀعطق بایغ ردرتمولیک کی یط يازا هب مرگ بسحرب هدنیالآ رادقم

ۀعطق بایغ رد

فیصوت نیا اب .تسا رگزیلاتاک عون هس يوتحم هعطق نیا .دراد یگتسب نآ رد دوجوم ياهرگزیلاتاک عون هب  ۀعطق ییاراک هک دهدیم ناشن هبرجت )پ

؟ارچ ؟تسا تسرد ریز ترابع مادک

.دشخبب تعرس اه شنکاو ۀمه هب دناوت یم رگزیلاتاک ره )آ

.دشخب یم تعرس شنکاو يدودعم رامش هب رگزیلاتاک ره )ب

A

COCxHyNO

A5٫991٫671٫04

A0٫610٫070٫04

A

1

شیمى راهى بسوى اینده روشن تر



:ریز یلداعت ۀناماس رب راشف شیازفا اب تباث يامد رد دینک ینیب شیپ-7

؟ارچ ؟دنک یم يرییغت هچ هدننک تکرش داوم زا کیره ياهلوم رامش )آ

؟ارچ ؟دنک یم يرییغت هچ هدننک تکرش داوم زا کیره یلوم تظلغ )ب

H + ⇌ 2H2(g) I2(g) I(g)

N2

H2

N H2

آ((ب((

:دبای شیازفا نآ مجح تباث يامد رد ات دوش هدیشک نوریب نوتسیپ ، لکش )آ( ۀناماس رد رگا-8

؟ارچ ؟دوشیم اج هب اج تهج مادک رد لداعت دینک ینیب شیپ )آ

؟دنک یم يرییغت هچ كاینومآ ياهلوم رامش رییغت نیا اب )ب

7

ياه زاگ ناتسمز درس ياه زور رد هژیو هب وردوخ ندش مرگ و نشور ماگنه هب اه وردوخ زوزگا زا یجورخ ياه زاگ رد ،یتسیلاتاک لدبم دوجو اب-9

.دوش یم هدهاشم يرتشیب  و 

.دیهد حیضوت ار هدیدپ نیا لیلد )آ

؟دینک یم داهنشیپ لکشم نیا ندرک فرطرب يارب يراکهار هچ )ب

NO, CxHyCO
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.دهد یم ناشن گرزب رهش کی ياوه زا يا هنومن رد ار اه هدنیالآ نیا زا یخرب تظلغ ریز رادومن-10

؟دسر یم دوخ دح نیرتشیب هب زور هنابش زا ییاه تعاس هچ نیب اه هدنیالآ نیا رادقم

؟دوش یم هدید يا هوهق گنر هب هدولآ ياوه ارچ

؟تسا شیازفا هب ور، زاگ رادقم،زاگ رادقم شهاک اب ارچ NO2O3

.دیهد خساپ ریز اه شسرپ هب ریز ياه ررادومن هب هجوت اب-11

2

الف)

ب)

پ)



شنکاو تفرشیپ

40KJmol
1_

شنکاو تفرشیپ

50KJmol
1_

شنکاو تفرشیپ

30KJ mol
1_

)()( 12(3)

.دیهد حیضوت ار دوخ خساپ .دینک صخشم ار اه شنکاو زا کی ره ندوب ریگامرگ ای هدامرگ

؟ارچ ؟دوش یم ماجنا رتعیرس ناسکی طیارش رد شنکاو مادک

شنکاو تفرشیپشنکاو تفرشیپ

aE

aE

1 ((2 ((

؟ارچ ؟تسا طوبرم شنکاو مادک هب رادومن مادک تیعقاو نیا هب هجوت اب .دزوس یم قاتا يامد رد و اوه رد نژوردیه زاگ فالخ رب دیفس رفسف

خساپ اه شسرپ هب نآ هب هجوت اب ،دنهد یم ناشن نوگانوگ طیارش رد ار نژیسکا و نژوردیه ياه زاگ نایم شنکاو يارب اه هداد یخرب ریز لودج-12

.دیهد

)( شنکاو یپلاتنآشنکاو تعرس)( امدشیامزآ طیارش

زیچانرگزیلاتاک روضح نودب

يراجفناطولخم رد هقرج داجیا

عیرسيور ردوپ روضح رد

يراجفناینیتالپ يروت روضح رد

C∘KJ

25−572

25−572

25−572

25−572

؟دوش یمن ماجنا رگزیلاتاک روضح نودب قاتا يامد رد شنکاو نیا ارچ دیهد حیضوت

؟تسیچ شنکاو نیا ماجنا رد هقرج شقن

؟تسیچ شنکاو نیا رد ینیتالپ يروت و يور ردوپ شقن
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؟دنام یم تباث یطیارش ره رد شنکاو نیا يارب تیمک مادک

هب ریز لکش هب هجوت اب .دنهد یم رارق اه زاگ جورخ ریسم رد ار يا هعطق »« اهوردوخ زوزگا رد دوجوم ياه هدنیالآ فذح يارب-13

.دیهد خساپ اه شسرپ

CO, NO, CxHy

؟دوش یم لیدبت يا هدروارف هچ هب  ۀعطق زا روبع زا سپ هدنیالآ ره A

.دینک هنزاوم و دیسیونب ار اه هدنیالآ زا کی ره فذح ییایمیش ۀلداعم

N2 gO ( (

381

181 N2 g( (+ O2 g( (

شنکاو تفرشیپ

C2 gO( (

566

شنکاو تفرشیپ

+ O2 g( (

C2 gO ( (2

334

.دیهد خساپ اه شسرپ هب ریز ياه رادومن هب هجوت اب -14

؟دنتسه دنک رایسب ای دنوش یمن ماجنا نییاپ ياه امد رد اه شنکاو نیا ارچ

.دینک نییعت ار شنکاو ره یپلاتنآ و يزاسلاعف يژرنا

.دیهد خساپ اه شسرپ هب نآ هب هجوت اب .دهدیم ناشن ریز لداعت تباث  رب ار امد رثا هدش هداد لودج-15

امد

2S ⇌ 2S (g) + (g)O3 O2 O2

C)(∘25225435

K2٫5 × 10
−25

4 × 10
−11

4 × 10
−5

.دیسیونب نآ يارب ار لداعت تباث ترابع
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؟ارچ ؟تسا رتشیب امد مادک رد شنکاو تفرشیپ نازیم

؟دهد یم ناشن یتهج هچ رد ار لداعت ندش اج هب اج ،رییغت نیا ؟تسا هدرک يرییغت هچ  امد شیازفا اب K

.دینک هیجوت هیتاشول لصا کمک هب ار  شیازفا و لداعت ندش اج هب اج ،دشاب  شنکاو نیا يارب رگا ΔH > 0K

.دیهد خساپ اهشسرپ هب نآ هب هجوت اب .دهد یم ناشن تباث راشف رد ریز یلداعت ۀناماس يارب ار كاینومآ یلوم دصرد ریز رادومن-16
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(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H3

؟دنک یم يرییغت هچ هناماس رد كاینومآ یلوم دصرد امد شیازفا اب

؟ارچ ؟ریگامرگ ای تسا هدامرگ شنکاو نیا

:تسا ریز تروص هب سویسلس هجرد  ، ، يامد هس رد نآ لداعت تباث رادقم

.دیهد حیضوت ؟دهد یم ناشن قاتا يامد رد ار لداعت تباث کی مادک

25200400

= 6٫0 ×K3 10
5= 0٫65K2= 6٫2 ×K1 10

−4

O

HO

H 3 CH 3
*
C

*
O

OH
* *

نلیازاراپ دیسا کیلاتفرت

.دیروآ تسد هب ار ریز داوم ناوت یم ماخ تفن ریطقت زا هک دنهد یم ناشن اه یسررب-17

H3 CH 3C

نتا

H2C CH2

نلیازاراپ نزنب

.دیهد خساپ هدش هداد ياه شسرپ هب ریز يراتخاس ياه لومرف یسررب اب

؟درک داجیا نلیازاراپ راتخاس رد دیاب يرییغت هچ ،نلیازاراپ زا دیسا کیلاتفرت ۀیهت يارب
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.دینک نییعت بیکرت ود نیا رد ار رادهراتس نبرک ياهمتا شیاسکا ددع

بسانم ار ریز داوم زا هتسد مادک دیسا کیلاتفرت هب نلیازاراپ لیدبت يارب ،شهاک – شیاسکا ياهشنکاو ةرابرد دوخ ياههتخومآ هب هجوت اب

»اه هدنهاک / اه هدنسکا« .دیهد حیضوت ؟دینادیم

.دنکیم لیدبت دیسا کیلاتفرت هب بوخ ًاتبسن ةدزاب اب ار نلیازاراپ بسانم طیارش رد نآ ظیلغ لولحم هک تسا يا هدنسکا تانگنمرپ میساتپ-18

CH 3

CH3

+

COOH

COOH

هدنسکا Δ

شیاسکا ددع( ؟تسا دنچ شنکاو نیا رد زنگنم متا شیاسکا ددع رییغت .دوشیم لیدبت دیسکا زنگنم هب تانگنمرپ نوی شنکاو نیا رد

) .تسا  اب ربارب تانگنمرپ نوی رد زنگنم متا

(IV )

+7

؟ارچ ؟مک ای تسا دایز شنکاو نیا يزاسلاعف يژرنا

.دینک وگ و تفگ ریز ياه هلمج یتسرد ةرابرد-19

.دنک یم لمع یباختنا  و یصاصتخا بلغا رگزیلاتاک

.دوش ماجنا يرگید ۀتساوخان ياه شنکاو دیابن رگزیلاتاک روضح رد

.دشاب هتشاد یبسانم ییامرگ و ییایمیش يرادیاپ دیاب شنکاو ماجنا طیارش رد رگزیلاتاک

.دیهد خساپ اه شسرپ هب نآ لداعت تباث ترابع و كاینومآ زاگ دیلوت یلداعت شنکاو ۀلداعم هب هجوت اب-20

K =
[NH3]2

[ ][N2 H2]3
(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H3

؟تشون نآ يارب ار لداعت تباث ترابع ،شنکاو کی ۀلداعم يور زا ناوت یم هنوگچ دیهد حیضوت
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نیا رد شنکاو تفرشیپ نازیم دینک صخشم ، ۀبساحم اب .دهد یم ناشن شنکاو نیا يارب ینیعم يامد رد ار اه هنوگ یلداعت تظلغ ریز لودج

؟ارچ ؟دایز ای تسا مک امد

..................

K

K[ ]N2[ ]H2[N ]H3

0٫40٫50٫02

.دیسیونب یلیلد ریز ياه هلمج زا کی ره يارب-21

.دوش یم تسیز طیحم یگدولآ شهاک ببس نوگانوگ عیانص رد رگزیلاتاک زا هدافتسا

.دبای یم شیازفا  ،تباث راشف رد امد شیازفا اب ریگامرگ يزاگ ياه لداعت رد K

.تسا شهاک -شیاسکا شنکاو ،دوش یم دیلوت نبرک وردیه کی زا راد نژیسکا یلآ بیکرت نآ رد هک یشنکاو ره

هب نآ هب هجوت اب .دهد یم ناشن تباث يامد رد نامز تشذگ اب ار  گنر يا هوهق زاگ هب  گنر یب زاگ لیدبت شنکاو تفرشیپ ریز لکش-22

.دیهد خساپ اه شسرپ

N2O4NO2

.دیهد حیضوت ؟تسا هدیسر لداعت هب شنکاو ایآ

.دینک باسح امد نیا رد ار ریز شنکاو لداعت تباث ،دشاب هنوگ نآ زا لوم  اب زرا مه هرذ ره و رتیل  هناماس مجح رگا 20٫01

NO(g) ⇌ 2NO(g)

ژرنا
ی

ژرنا
ی

شنکاو تفرشیپ

NO
O

2
g )(

g )( + Cl2 g)(

NOCl2 g)(

شنکاو تفرشیپ

NO + 3 g )(

g )(NO2 O+ 2 g )(

.دیهد خساپ اه شسرپ هب ریز ياه رادومن هب هجوت اب-23

.دینک صخشم رادومن يور ار شنکاو ره یپلاتنآ و يزاس لاعف يژرنا
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؟ارچ ؟تسا رتمک ناسکی طیارش رد شنکاو مادک تعرس

.دیهد خساپ اه شسرپ هب دهد یم ناشن ار یتفن ةدروارف دنچ و ماخ تفن یبیرقت تمیق هک ریز لکش هب هجوت اب-24

نتا یلپ
ماخ تفن

نيزنب

 لایر لایر لایر

لوناتا
لوکيلگ نليتالوناتم

 لایر  لایر لایر

1Kg = 60000159L

= 2940000

1L = 10000

1L = 600001tON

= 2940000

1L = 405000

.دینک لماک ار ریز لودج

 نلیتالوناتمنیزنبماخ تفنهدام مان

لوکیلگ

لوناتانتا یلپ

مرگ ولیک ای رتیل  تمیق

)لایر(

............................................................................................................ 159

.دینک وگ و تفگ ریز ۀلمج ةرابرد

».دوش یم روشک کی داصتقا يرو هرهب و دشر ببس ،هدش يروآرف داوم هب ماخ داوم لیدبت و يروانف يریگ راک هب«

.دیروآ تسد هب لولحم رد ار موینوردیه نوی تظلغ ،دشاب  نآ لداعت تباث و رالوم  ربارب دیسا کیتسا یلداعت تظلغ رگا-25 0٫02
– –––

=Ka 1٫8 × 10
−5

– ––––––––––
C COOH(aq) ⇌ (aq) + C CO (aq)H3 H + H3 O−

8
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.دینک نایب ار نآ ياهیگژیو و دیربب مان ار اهلکلا ةداوناخ وضع نیرتهداس-26

؟دننک ادیپ ام یگدنز رد یعیسو ياهدربراک اهکیتسالپ هدش ثعاب ییاهیگژیو هچ-27

فلا ب

PET

نتا

ج د دیسا کیلاتفرت

.دینک رپ ار یلاخ ياهاج .دهدیم ناشن ار  زتنس یلک دنیآرف ریز لکش -28 PET

.دینک رپ ییایمیش ةدام لومرف ای مان نتشون اب ار یلاخ ياهاج-29

( فلا (.................. ب ( ..................  ج( .................. 

لوناتا  »دیسا کیتسا« دیسا کییوناتا تاتسا لیتا

(   . ..................ر ( ..................

د( .................. ناتاورلک

( ز( ..................

1

?+ C2H4(g)2(ذ

C2H4 − →−−−
راشف و امد

3

.دینک رپ  ییایمیش ةدام لومرف ای مان نتشون اب ار یلاخ ياهاج-30

( .................. )ب

.................. ) فلا                            ناتا زاگ

(  ..................  )ج   لوناتا      .................. )د

+C2H4(g) H2(g) − →−−
رگزيلاتاک

1

+C2H4(g)2

.دینک فیرعت ار ریز دراوم زا کیره-31

:ماخ داوم )فلا

:زتنس )ب

:یلماع هورگ )ج

.دینک فیرعت ار يروانف هصالخ روط هب-32

؟دراد يداصتقا هیجوت عوضوم نیا ایآ و تسیچ عبانم یشورفماخ زا روظنم-33

.دیسیونب ار رباه دنیارف رد كاینومآ دیلوت ۀنیهب طیارش-34

9



رد و دینک صخشم ار ریز تارابع زا کی ره ندوب تسردان ای تسردرباه دنیآرف هب هجوت اب-35

.دینک نایب ار نآ تلع ندوب تسردان تروص

.دوشیم ماجنا الاب ياهراشف رد شنکاو نیا )فلا

.دشاب هتشاد يرتگرزب لداعت تباث ات دوشیم ماجنا نییاپ ياهامد رد شنکاو نیا )ب

.دش يزرواشک ياهدنیآرف ةدزاب شیازفا و ییایمیش ياهدوک دیلوت ببس شور نیا اب كاینومآ دیلوت )ج

N2(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g) ΔH < 0H2 H3

.دینک لماک ار ریز ترابع دروم ره رد تسردان ةژاو ندز طخ اب-36

رادقم ،دشاب ریگامرگ شنکاو نیا رگا ،دوریم شیپ امرگ )دیلوت /فرصم( تهج رد شنکاو ،دباییم شیازفا یلداعت ۀناماس کی يامد هک یماگنه

.دباییم شهاک هناماس رد )اههدنهد شنکاو /اههدروآرف(

يددع رادقم يور و ،دنکیم اجهباج »تشگرب ای تفر« تمس مادک هب اریلداعت ۀناماس ریز تارییغت زا کیره-37

   ؟دراد يریثات هچ 

یلداعت ۀناماس زا  ندرک جراخ )فلا

یلداعت ۀناماس هب  يرادقم ندرک هفاضا )ب

یلداعت ۀناماس راشف شیازفا )ج

امد شهاک )د

2S (g) ⇌ 2S (g) + (g)O3 O2 O2

K«ΔH > 0»

SO2

O2

.دیهد خساپ اهشسرپ هب ریز تفرشیپ يژرنا رادومن هب هجوت اب-38

40

80

60

شنکاو تفرشیپ

))1

))2

؟دهدیم ناشن ار رگزیلاتاک روضح رد شنکاو رادومن مادک )فلا

.دینک هبساحم ار شنکاو    )ب

.دینک هبساحم ار رگزیلاتاک روضح نودب تشگرب شنکاو يزاسلاعف يژرنا )ج

ΔH

.دینک رپ بسانم ددع ای ترابع اب ار یلاخ ياهاج ،دهدیم ناشن توافتم طیارش رد قاتا يامد رد ار نژیسکا و نژوردیه زاگ نایم شنکاو ریز لودج-39

 شنکاو یپلاتنآشنکاو تعرسشنکاو ماجنا طرش

فلاقاتا يامد و رگزیلاتاک نودب

جبطولخم رد هقرج داجیا

ديراجفناینیتالپ يروت روضح رد

عیرسيور ردوپ روضح رد

KJ

−572

−572
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.دینک یسررب ار  تارییغت لیلد رکذ اب ؟دوشیم یتمس هچ هب ریز ياهلداعت زا کی ره ییاجهباج ببس امد شیازفا-40

فلا(

ب( 

K

2S ⇌ 2S +O3(g) O2(g) O2(g)

+ 3 ⇌ 2N ΔH < 0N2(g) H2(g) H3(g)

بسحرب ار هدش هدازآ  و  نازیم ریز لودج هب هجوت اب ،دیامیپیم تفاسم رتمولیک  لاس رد نیگنایم روطهب امش وردوخ دینک ضرف-41

.دینک هبساحم مرگولیک

ییایمیش لومرف

هدنیالآ

رتمولیک کی یط يازا هب هدنیالآ رادقم

)مرگ(

10٫000CONO

CO5٫99

CxHy1٫67

NO1٫04

؟دینک هبساحم ار  يددع رادقم ریز لودج هب هجوت اب-42

یلداعت ياهتظلغ

K

⇌ 2N (g)H3(g) + 3 (g)N2 H2[ ]N2[ ]H2[N ]H3

mol

L
0٫40٫50٫02

کی يارب ار لداعت تباث ترابع ناوتیم هنوگچ دیهد حیضوت ؟دیسیونبشنکاو يارب ار لداعت تباث ترابع-43

؟تشون نآ ۀلداعم يور زا شنکاو

(g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H3

نیا يارب لح هار نیرتهب نارگشهوژپ ،دوش لیدبت یگدنز ياهشلاچ زا یکی هب اذغ نیمأت ات هدش ببس تیعمج دشر هب ور دنور و عبانم تیدودحم-44

؟دننادیم هچ ار شلاچ

؟دینک هسیاقم رگیدکی اب رگزیلاتاک ندوبن و رگزیلاتاک روضح رد ار  ياههدنیالآ نازیم-45 CxHy, NO, CO

؟دناهدش هتخاس يداوم ای هدام هچ زا و ؟دنریگیم رارق اهوردوخ تمسق مادک رد یتسیلاتاک ياهلدبم-46

.دیسیونب ار نآ فذح ةدش هنزاوم ۀلداعم .دننکیم هدافتسا یتسیلاتاک ياهلدبم زا ،اهوردوخ زوزگا زا  ةدنیالآ فذح يارب نادنمشناد-47 CO

11



.دینک لماک ار هدش هداد ترابع ،دروم ره رد تسردان ةژاو ندز طخ اب-48

رخآ رد و   شنکاو یپلاتنآ اما ،دهدیم    ار شنکاو تعرس ،يزاسلاعف يژرنا    اب ییایمیش شنکاو ره رد رگزیلاتاک

.

شيازفا

شهاک

شيازفا

شهاک

دبايیم شيازفا

دنامیم تباث
دنامیم یقاب هدروخن تسد

دوشیم فرصمً الماک

.دینک رپ ییایمیش ةدام لومرف ای مان نتشون اب ار یلاخ ياهاج ریز رادومن رد-49

؟تسا هتفای شهاک مادک و شیاسکا هنوگ مادک دینک صخشم ریز ياه شنکاو زا کی ره رد-50

آ(

ب(

CO(g) + 2 → C OH(l)H2 H3

C (g) + O(g) → CO(g) + 3 (g)H4 H2 H2

.دیهد خساپ اهشسرپ هب نآ هب هجوت اب .تسا ریز لکش هب بآ يرطب ةدنزاس رمیلپ يراتخاس لومرف-51

C

O

OC

O

CH2 CH2 O

n

؟ارچ ؟تسا اه رمیلپ هتسد مادک زا رمیلپ نیا )آ

.دینک مسر ار رمیلپ نیا ةدنزاس ياه رمونوم راتخاس )ب

12



ژرنا
ی

اه هدروارف

هدنهدشنکاو Ea1
Ea2 Ea3

.دیهد حیضوت ؟داد تبسن شنکاو طیارش مادک هب ناوت یم ار اه رادومن زا کی ره -52

.تسا رارقرب   يامد رد ریز لداعت ،رتیل کی مجح هب يا هظفحم رد-53

mol0/16 NH 3

mol0/11 N2

mol0/47 H2

mol0/14 NH 3

mol0/07 N2
mol0/50 H2

L1L1

1 2 (لداعت((لداعت )

mol0/05 N2

.دیهد خساپ اه شسرپ هب لکش هب هجوت اب .دهد یم ناشن تباث يامد رد هناماس نیا هب ار نژورتین يرادقم ندوزفا ریز لکش

لداعت

تیمک

c200
∘

N2(g) + 3H(g) ⇌ 2NH3(g)

[N ]H3[ ]H2[ ]N2K

1

2

؟تسا هتفای شیازفا )( لداعت اب هسیاقم رد )( لداعت رد داوم مادک تظلغ 21

؟ارچ ؟دسرب دیدج لداعت هب ات تسا هتفر شیپ یتهج هچ رد شنکاو )( لداعت هب  ندوزفا اب N2(g)1

؟دیریگ یم يا هجیتن هچ یگژیو نیا زا ؟تسا هدرک يرییغت هچ شیامزآ نیا رد  K

.دینک لماک ار ریز ترابع دروم ره رد تسردان ةژاو ندز طخ اب

هب ات دوریم شیپ ناکما دح ات نآ )( تهج رد شنکاو ،)( یلداعت ۀناماس رد هدننک تکرش داوم زا یکی تظلغ ،تباث يامد رد هک یماگنه

.دسرب )( لداعت

شهاک

شيازفا

ديلوت

فرصم
یزاغآ

ديدج

13
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.دیهد خساپ اه شسرپ هب .دهدیم ناشن ار رباه شور هب كاینومآ دیلوت يروانف زا ییامش هک ریز لکش هب هجوت اب-54

.دینک وگ و تفگ رگیدکی اب يروانف نیا رد رباه راک شور دروم رد

.

ار )  ای (  امد مادک ،دشاب سویسلس ۀجرد   و  و   بیترت هب نژوردیه و نژورتین ،كاینومآ شوج ۀطقن رگا

.دیهد حیضوت ؟دینادیم بسانم هدننک درس يارب

−33−196−253− C40
∘

−200

.دنراد دوجو اه وردوخ زوزگا یجورخ رد ریز ياه هدنیالآ هک دیتخومآ ، یمیش رد-55 1

CO, S , NO,O2 CxHy

.دینک هیجوت هدش هنزاوم ییایمیش ۀلداعم نتشون اب ار دیسکونوم نژورتین و دیسکا يد  درگوگ ،دیسکونوم نبرک ياه زاگ شیادیپ

.دیهد حیضوت ار زوزگا زا یجورخ ياه زاگ رد اه نبرکوردیه دوجو لیلد

 ةدام ۀیهت ،ریز ةدشن هنزاوم ییایمیش ياه هلداعم .تسا هدزاب نیرتشیب و تسیز طیحم هب بیسآ نیرتمک اب ییاه شنکاو یحارط لابند هب زبس یمیش-56

.دهد یم ناشن شور ود هب ار

 )

 )

.تسا یتعنص لالح کی  اما ،دنتسه دنامسپ  و  ،اه شنکاو نیا رد

A

+ S + NaOH → A + X + YC6H6 H2 O4i

+ + → A + ZC6H6 C3H6 O2ii

XYZ

؟دنا هدش لیدبت دنمشزرا داوم هب ،هدنهد شنکاو داوم ياه متا ۀمه ،شنکاو مادک رد

؟ارچ ؟دراد يداصتقا ۀفرص یمتا هاگدید زا شنکاو مادک ،زبس یمیش لوصا ساسارب

H3 CH 3C
*

*

CH 3 OH

2)( 1)(

.دیهد خساپ اه شسرپ هب ریز یلآ ياه بیکرت راتخاس هب هجوت اب-57
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.دینک نییعت ار راد هراتس نبرک ياه متا زا کی ره شیاسکا ددع

.دیهد حیضوت ؟دنک یم رییغت راد هراتس متا مادک شیاسکا ددع ،دیسا کیلاتفرت هب )2( بیکرت لیدبت رد

.دیهد ناشن هدش هنزاوم ییایمیش ياه هلداعم نتشون اب ار )( و )( داوم زا رتسا يد کی ۀیهت شور 12

.دینک صخشم لیلد نتشون اب ار نآ ندوب ریگامرگ ای هدامرگ ریز لکش هب هجوت اب .دیریگب رظنرد ارلداعت -58

895 C

A2(g (

B2(g (

AB(g (
320 C

(g) + (g) ⇌ 2AB(g)A2 B2

.دیهد خساپ اهشسرپ هب و دینک لماک ار ریز شنکاو-59

فلا( ب

؟دننکیم هیهت هنوگچ ار شنکاو نیا زاین دروم داوم تعنص رد )ج

CO + 2H2 − →−−
فلا

رگزيلاتاک

.دیهد حیضوت راصتخا هب ار اهکیتسالپ تفایزاب يارب توافتم راکهار ود-60

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب شنکاو هب هجوت اب-61

.دیربب مان ار شنکاو نیا ةدنسکا )فلا

.دینک یسررب ار نبرک ياهمتا شیاسکا ددع رد رییغت )ب

؟دروآ تسدهب میقتسم روطهب ماخ تفن زا ناوتیم ار  لوکیلگ نلیتا ایآ )ج

C = C + هدنسکا → −H2 H2 C
|

OH

H2 C
|

OH

H2

.دیهد خساپ اهشسرپ هب ریز شنکاو هب هجوت اب-62

CH 3

CH3

+

COOH

COOH

هدنسکا Δ

.دیهد حیضوت ؟دنکیم رییغت نبرک ياهمتا مامت شیاسکا ددع ایآ )آ

.دیروایب تسدهب شنکاو نیا رد ار نبرک ياهمتا شیاسکا ددع عومجم رییغت )ب

.دیسیونب ار شنکاو ماجنا طیارش و هدرب مان ار شنکاو نیا ةدنسکا )پ
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.درک زتنس ار  کیلاتفرت نیلیتا یلپ ناوتیم ..................  اب .................. شنکاو زا-63

.دنهدیم ناشن .................. تروصهب راصتخا هب ار نآ هک دوشیم هدافتسا .................. مان هب يرمیلپ زا بآ يرطب نتخاس يارب-64

ياهتظلغ ،دنسرب لداعت هب دارگیتناس ۀجرد  يامد رد یتدم زا سپ رگا .دوشیم زاغآ اههدنهدشنکاو زا کیره زا لوم  اب ریز شنکاو-65

»رتیل کی فرظ مجح« .دینک باسح امد نیا رد ار یلداعت

10220

(g) + (g) ⇌ 2HI(g) K = 16H2 I2

،دشاب دوجوم فرظ رد نژیسکا زاگ مرگ  ،لداعت ماگنه رگا .دسرب لداعت هب   يامد رد ات دوشیم يرتیل کی فرظ دراو  مرگ -66

.دیبایب ار لداعت تباث يددع رادقم

115NO2C300
∘

32

2N (g) ⇌ (g) + 2NO(g)O2 O2

(O = 16 , N = 14)

فرظ رد  لوم  و  لوم  لداعت ماگنه رگا .تسا ماجنا لاح رد رتیلیلیم  مجح هب یفرظ رد   يامد رد ریز یلداعت شنکاو-67

.دینک هبساحم ار شنکاو نیا لداعت تباث ،دشاب دوجوم

C400
∘

2504SO31O2

2S (g) ⇌ 2S (g) + (g)O3 O2 O2

رد   لوم  لداعت ماگنه رد رگا .دسرب لداعت هب ات مینکیم مرگرتیلیلیم  مجح هب یفرظ رد ریز شنکاو قباطم ار  لوم کی-68

.دینک هبساحم ار لداعت تباث يددع رادقم ،دشاب دوجوم فرظ

PCl52500٫5PCl5

PC ⇌ PC + Cl5 l3 l2

. .................. ار اههدروآرف ییاهن نازیم و .................. ار  نازیم اهرگزیلاتاک-69 ΔH

.دنشخبیم .................. ار شنکاو مامتا نامز ،يزاسلاعف يژرنا .................. اب اهرگزیلاتاک-70

.دباییم .................. لداعت تباث و دوشیم .................. تمسهب لداعت ییاجهباج ببس هدامرگ ياهشنکاو رد امد شیازفا-71

رگزیلاتاک روضح رد ار تشگرب شنکاو يزاسلاعف يژرنا ،دبای شهاک دصرد  نازیم هب ریز شنکاو يزاسلاعف يژرنا رگزیلاتاک زا هدافتسا اب رگا-72

.دینک هبساحم

40

200

شنکاو تفرشیپ

70
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.دیریگب رظن رد لوژولیک  ار شنکاو نیا يزاسلاعف يژرنا .دیهد خساپ اهشسرپ هب تسا زمرق رفسف نتخوس هب طوبرم هک ریز شنکاو هب هجوت اب-73

.دینک هبساحم ار تشگرب يزاسلاعف يژرنا و دینک مسر ار شنکاو تفرشیپ يژرنا رادومن )فلا

.دینک هسیاقم ار اههدروآرف و اههدنهدشنکاو يرادیاپ )ب

؟دنکیم يرییغت هچ رگزیلاتاک زا هدافتسا اب  يددع رادقم )ج

100

+ 5 → + 550kJP4 O2 P2O10

ΔH

.دیهد خساپ اهشسرپ هب ریز رادومن هب هجوت اب-74

شنکاو تفرشیپ

یژرنا

200KJ

100KJ

2AB2

2AB+B2

؟ریگامرگ ای تسا هدامرگ شنکاو )فلا

.دینک هبساحم ار شنکاو نیا  )ب

؟تسا هارمه يژرنا يرلاک دنچ ندشدازآ اب  لوم ره لیکشت )پ

ΔH

AB(1cal = 4٫184J)

يزاسلاعف يژرنا رادقم .دینک مسر ار تسا  رادومن ۀلق ات اههدروآرف نیب ۀلصاف و  هک هدامرگ شنکاو تفرشیپ يژرنا رادومن-75

.دیبایب ار شنکاو نیا

|ΔH| = 50120kj

.دیهد خساپ اهشسرپ هب ریز لودج هب هجوت اب-76

.دیهد حیضوت ،هدامرگ ای تسا ریگامرگ شنکاو نیا )فلا

؟دراد ار تفرشیپ نیرتشیب شنکاو ییامد هچ رد )ب

435

4 × 10
−5

225

4 × 10
−11

25

2٫5 × 10
−25

C∘ امد

K

.دیهد خساپ اهشسرپ هب لباقم لودج هب هجوت اب-77

.دیسیونب ار لداعت نیا ةدش هنزاوم ۀلداعم )فلا

»!تسا هدروارف  و هدنهدشنکاو «

.دیهد حیضوت ،ریگامرگ ای تسا هدامرگ شنکاو )ب

[B] یلداعت

0٫95

0٫85

0٫75

[A] یلداعت

0٫01

0٫06

0٫11

∘Cامد

300

500

700

AB
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.دینک باختنا ار بسانم ۀملک-78

.دوشیم اجهباج »«تمسهب لداعتلداعت زا ندرک جراخ اب NH3+ 3 ⇌ 2NN2(g) H2(g) H3(g)
تفر

تشگرب

.دینک باختنا ار بسانم ۀملک-79

تباث و  »«لداعت  ،دبای »« یلداعت ۀناماس رد هدننک تکرش داوم زا یکی تظلغ تباث يامد رد هک یماگنه

»«  لداعت

شيازفا

شهاک

دوریم شيپ هدام نآ ديلوت تهج رد

دنکیمن رييغت
دبايیم شيازفا

دنکیمن رييغت

ار یضرف شنکاو نیا لداعت تباث ،دشاب  لداعت ماگنه رگا .میهدیم ترارح ياهتسب رد فرظ رد ار  و  ياهزاگ زا يربارب رادقم-80

.دینک هبساحم

A2B2= 1٫1
[ ]C2

[ ]A2

(g) + (g) ⇌ (g) + (g)A2 B2 C2 D2

.دیبایب ار شنکاو لداعت تباث ،دشاب تظلغ مهد کی تظلغ و دشاب ربارب و تظلغ ،ریز شنکاو رد ،لداعت ماگنه رد رگا-81 HII2H2I2

2HI(g) ⇌ (g) + (g)H2 I2

4

2

mol

10 min
نامز

- لوم رادومن هب هجوت اب ،دسرب لداعت هب هناماس هقیقد  تشذگ زا سپ رگا ،میهدیم رارق رتیلیلیم  مجح هب یفرظ رد ار  يرادقم-82

.دیروایب تسدهب ارشنکاو لداعت تباث يددع رادقم لباقم نامز

CaCO325010

CaC (s) ⇌ CaO(s) + C (g)O3 O2(O = 16, C = 12, Ca = 40)

ریداقم لداعت يرارقرب زا دعب رگا ،تسا رارقرب  يامد رد يرتیل  هتسب رد فرظ کی ردلداعت-83

.دیروآ تسدهب ار  يددع رادقم ،دشاب لوم  و  ربارب بیترت هب  و 

2S (g) + (g) ⇌ 2S (g)O2 O2 O32C500
∘

, SO2 O2SO34،816K

تظلغ،لداعت يرارقرب زا سپ و دوش عورش هتسبرس فرظ رد كاینومآ يرادقم نداد رارق اب ریز لداعت رگا-84

.دیروآ تسدهب ار شنکاو نیا لداعت تباث ،دشاب رالوم  و  ربارب بیترت هب  و 

2N (g) ⇌ (g) + 3 (g)H3 N2 H2

NH3N20٫51
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A

B

C0/2

0/4

0/5

0/6

0/8

نامز

تظلغ ؟دینک صخشم ار نآ ياکی و لداعت تباث ۀطبار ،لباقم نامز - تظلغ رادومن هب هجوت اب-85

0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8
0/9

5 100

A

B

C

نامز

تظلغ ؟دیسیونب ار نآ لداعت تباث ۀطبار ریز شنکاو نامز تظلغ رادومن هب هجوت اب-86

؟دیهد حرش ار یلداعت ۀناماس کی طیارش-87

؟دننکیم نیمأت ار دوخ زاین دروم نژورتین هنوگچ ناهایگ دیهد حیضوت ،دنراد نژورتین هب زاین ... و اهنیئتورپ دننام داوم زا یخرب تخاس يارب ناهایگ-88

.دیهد حیضوت ؟درک هدافتسا یلزید ياهوردوخ رد ینیزنب ياهوردوخ یتسیلاتاک ياهلدبم زا ناوتیم ایآ-89

؟تسا هدش داهنشیپ يراکهار هچ لکشم نیا عفر يارب

؟دیراد يداهنشیپ هچ ،دنریگیم رارق اهوردوخ زوزگا رد هک یتسیلاتاک ياهلدبم ییاراک شیازفا يارب-90

ار يداوم هچ تیاهن رد و ؟دنتفرگ رظن رد ار يدراوم هچ »« ياههدنیالآ فذح يارب بسانم ياهرگزیلاتاک باختنا رد اهنادیمیش-91

.دندرک یفرعم رگزیلاتاک ناونعهب

CxHy, NO, CO

.دیسیونب ار نآ ةدش هنزاوم ۀلداعم .دننکیم هدافتسا یتسیلاتاک ياهلدبم زا اهوردوخ زوزگا زا یجورخ  ةدنیالآ فذح يارب اهنادیمیش-92

؟دوشیم ماجنا دوخ هب دوخ قاتا يامد رد شنکاو نیا ایآ

NO
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ةدشن هنزاوم شنکاو هب هجوت اب-93

CH 3

CH3

+

COOH

COOH

KMNO 4 + MNO2+ KOH دیهد خساپ اهشسرپ هب.

؟دیسیونب ار هدش هنزاوم ۀلداعم )آ

؟دینک باسح ار شنکاو يرتیل هد فرظ  ،دهد شنکاو لماک روطهب دصرد  صولخ دصرد اب صلاخان نیلازاراپ مرگ  شنکاو نیا رد رگا )ب

؟تسا زاین رالوم  رتیل دنچ هب شنکاو نیا رد هدش دیلوت زاب ندرک یثنخ يارب )پ

20053pH

HCl2

رظن رد  ار شنکاو ةدزاب« ؟تسا یلآ ياهدام اههدروآرف یمرج دصرد دنچ ،دشاب  هدنوشرارکت دحاو تالاتفرت نلیتایلپ دیلوت رد رگا-94

»دیریگب

1000100

(O = 16 , H = 1 , C = 12)

.دیسیونب ار تالاتفرت نیلیتایلپ لیکشت ییایمیش ۀلداعم-95

لوم  و نژوردیه لوم  ،تسا هدیسر لداعت هب رگزیلاتاک و راشف ،امد ۀنیهب طیارش رد هک رباه دنیآرف رد-96

؟تسا مرگ دنچ  یلداعت رادقم ،دراد دوجو يرتیل کی فرظ رد نژورتین

(N2 + 3 (g) ⇌ 2N (g))H2 H332٫2

NH3

H = 1, O = 16, N = 140

رد هدش دیلوت دیسکا میسلک رگا ،دسریم لداعت هب  يامد رد ریز شنکاو قباطم دصرد  صولخ دصرد اب صلاخان  مرگ -97

».دیریگب رظن رد  ار شنکاو فرظ مجح« ؟دیبایب ار شنکاو لداعت تباث ،دهد شنکاو  اب  رتیلیلیم  اب لداعت

100CaCO380C800
∘

800HClpH = 32L

CaC (s) → CaO(s) + C (g)O3 O2

رد ،دسرب لداعت هب دارگیتناس هجرد  يامد رد هناماس ات میهدیم ترارح يرتیل هد فرظ کی رد ریز شنکاو قباطم ار  مرگ -98

؟دنامیم یقاب فرظ رد شنکاو ماجنا نودب  مرگ دنچ لداعت هب ندیسر ۀظحل

400NaHCO3300

NaHCO3

(K = 4 × , O = 16 , C = 12 , H = 1 , Na = 23)10
−2

2NaHC (s) ⇌ N C (s) + C (g) + O(g)O3 a2 O3 O2 H2

تظلغ لداعت ماگنه رگا ،دنسرب لداعت هب ریز شنکاو قباطم ات مینکیم دراو يرتیل  فرظ رد يامد رد ار  لوم  و  لوم -99

.دینک هبساحم ار لداعت تباث ،دشاب  تظلغ ربارب ود 

12AB28CDC600
∘

10

ACAB

AB(g) + CD(l) ⇌ AC(g) + BD(s)

.دیبایب ار شنکاو نیا يدصرد ةدزاب ،دسرب لداعت هب ات میهدیم رارق ریز شنکاو قباطم يرتیل  فرظ کی رد ار   مرگ -100 10٫2N HSH410

(H = 1 , S = 32 , N = 14)

N HS(s) ⇌ N (g) + S(g) K =H4 H3 H2 10
−4
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،دشاب  ربارب شنکاو نیا لداعت تباث رگا ،دسریم لداعت هب   يامد رد ریز شنکاو قباطم رتیل کی مجح هب یفرظ رد  زاگ لوم -101

.دیروایب تسدهب ار شنکاو نیا يدصرد هدزاب

3N2O4C245
∘

2

،دوش رارقرب يزاگ لداعت ات مینکیم دراو رتیلیلیم  مجح هب یفرظ رد ار  لوم  و  لوم -102

.دیبایب ار لداعت تباث يددع رادقم ،دشاب دصرد  لداعت ماگنه رد شنکاو نیا يدصرد ةدزاب هچنانچ

2O22NO5002NO(g) + (g) ⇌ 2N (g)O2 O2

50

مجح ،دشاب  فرظ رد دوجوم يزاگ ياهلوم عومجم  يامد رد لداعت ماگنه رگا .مینکیم ریز یلداعت ۀناماس دراو ار   زاگ لوم -103

.دیبایب ار شنکاو فرظ

6SO3C600
∘

7٫5

2S (g) ⇌ 2S (g) + (g) K = 3O3 O2 O2

.دیبایب ار  عومجم ،تسا توافتم ياهرگزیلاتاک اب ناسکی تظلغ و امد رد شنکاو کی ماجنا هب طوبرم هک ریز لودج هب هجوت اب-104 (y + z)

Ea تشگرب

x

170

z

Ea تفر

40kJ

y

200

ريسم

1

2

3

 .دیبایب ار  و  و  رادقم ریز لودج هب هجوت اب-105

شنکاو تفرشیپ

))

1))

2

40

xyzx + y = 280

Ea تشگرب

180

y

Ea تفر

x

z

ريسم

1

2

رگزیلاتاک زا هدافتسا زا سپ و دشاب  تشگرب شنکاو يزاسلاعف يژرنا رگا .تسا   ربارب   تشگرب شنکاو -106

؟تسا هتفای شهاک دصرد دنچ تفر يزاسلاعف يژرنا .دیبایب رگزیلاتاک روضح رد ار تفر شنکاو يزاسلاعف يژرنا ،دبای شهاک دصرد  نازیم هب

ΔH→A(g) B(g)+100kj400kj

50
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.دیهد خساپ اهشسرپ هب ریز ياهرادومن هب هجوت اب-107

C2 gO ( (

566

شنکاو تفرشیپ

+ O2 g( (

C2 gO ( (2

KJ

KJ

2NO g))

2N g)) + O2 g))

شنکاو تفرشیپ

181

381

)) ))21

900KJ

.دینک هبساحم ار  شنکاو يزاسلاعف يژرنا )فلا

؟دینک هسیاقم ار  و  شنکاو تعرس هباشم طیارش رد ،لیلد رکذ اب )ب

)( شنکاو رد  مرگ   فرصم يازا رد هدش دازآ يامرگ نازیم اب ار  شنکاو رد   مرگ  لیکشت يازا رد هدشدازآ يامرگ نازیم )پ

»  ،  ،  « ؟دینک هسیاقم يددع هبساحم اب ار

2

12

0٫22CO220٫26NO1

C = 12O = 16N = 14

نامه رد اهنیشام نیا هدش دازآ  نازیم ،دناهدرک هرک اوه دراو  مرگولیک  نیگنایم روطهب هام کی تدم رد یتلود ةرادا نیشام تسیب-108

.دینک هبساحم ار نامز

).دشابیم مرگ  ًابیرقت رتمولیک ره يازا هب هدش دازآ  رادقم و مرگ  ًابیرقت رتمولیک کی ره يازا هب هدش دازآ  رادقم(

18CONO

CO6NO1٫04

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

g ((

g ((

s ((

mol

شنکاو تفرشیپ

)رتیلیلیم  فرظ مجح( .دینک هبساحم لداعت طیارش رد ار  رادقم لباقم رادومن هب هجوت اب-109 K250

ات رگا ،دسرب لداعت هب ریز ۀلداعم قبط ات میهدیم ترارح رتیلیلیم  مجح هب یفرظ رد ار دصرد  صولخ دصرد اب  مرگ -110

.دینک باسح ار لداعت تباث ،دشاب دصرد  شنکاو يدصرد ةدزاب لداعت ماگنه

100CaCO380500

50(O = 16, C = 12, Ca = 40)

CaC (s) ⇌ CaO(s C (g)O3 )+ O2

،دسریم لداعت هب  يامد رد یتدم زا سپ ،میهد ترارح ریز شنکاو قباطم ار  مرگ  ،رتیلیلیم  مجح هب یفرظ رد رگا-111

.دیروآ تسدهب ار لداعت تباث ،دشاب هتشاد دوجو فرظ رد  مرگ  لداعت ماگنه رد رگا

500386N HSH4C350
∘

0٫17SH2

(N = 14, H = 1, S = 32)

N HS(s) ⇌ N (g) + S(g)H4 H3 H2
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و مرگ لداعت ماگنه رد رگا ،تسا رارقرب  يامد رد يرتیلمین ۀتسب رد فرظ کی ردلداعت-112

.دینک باسح ار لداعت تباث يددع رادقم ،دشاب دوجوم فرظ رد  مرگ

(g) ⇌ 2N (g)N2O4 O2C400
∘

0٫23NO2

0٫46N2O4(O = 16, N = 14)

؟دیبایب ار  رادقم ،دشابلداعت تباث ياکی رگا-113 mo ⋅ , 2A(g) + nB(g) ⇌ 3C(g) + 4D(g)l2 L−2n

؟دیبایبشنکاو يارب ارKرادقم ریز ياهشنکاو هب هجوت اب-114

فلا(

ب(

C(s) + (g) ⇌ CO(g)
1

2
O2

CO(g) + (g) ⇌ C (g) = 500
1

2
O2 O2 K1

C(s) + ⇌ C (g) = 42000O2 O2 K2

نیا يارب ار لداعت تباث ۀطبار ؟دیروایب تسدهبشنکاو يارب ار لداعت تباث يددع رادقم ریز ياهشنکاو هب هجوت اب-115

؟دیبایب ار نآ دحاو و دیسیونب شنکاو

فلا(

ب(

2A(g) + 2B(g) ⇌ D(s)

A(g) + B(g) ⇌ 3C(g) = 10K1

6C(g) ⇌ 5D(s) = 50K2

هدنیالآ ییایمیش لومرف

ۀعطق بایغ ردرتمولیک کی یط يازاهب مرگ بسحرب هدنیالآ رادقم

ۀعطق بایغ رد

زا اهوردوخ ۀیلک ةدافتسا تروص رد ،دننک ددرت رتمولیک  طسوتم روطهب وردوخ نویلیم راهچ هنازور نارهت رهش رد رگا ،ریز لودج هب هجوت اب-116

؟دوشیم يریگولج هرک اوه هب هدنیالآ نت دنچ دورو زا » ۀعطق« یتسیلاتاک ياهلدبم

50

A

COCxHyNO

A5٫991٫671٫04

A0٫610٫070٫04
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