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طراح  :صفي پًر مدت ارزضیابي  75 :دقیقٍ

زارید 1394/10 / :

ًام زتیزٍ اهضا  :صفی خَر

سًاالت

زر ّز یه اس عثارذ ّای سیز تا اًسراب گشیٌِ ّای هٌاسة عثارذ زرسر را تِ زسر آٍریس.
)1

زر یه ٍاوٌص تا گذضر سهاى ،غلظر فزآٍرزُّا (واّص /افشایص) ٍ سزعر زطىیل فزآٍرزُّا (واّص /افشایص) هی یاتس.

)2

ٍاوٌصّایی وِ اًزصی فعالساسی سیازی زارًس( ،وٌس /سزیع) اًجام هیضًَس.

ومرٌ

2

 )3خیچیسُ ی فعال گًَِ ای ( ًاخایسار /خایسار) اسر وِ (لاتل  /غیزلاتل) جساساسی ٍ ضٌاسایی اسر.

2

)4

زر یه ٍاوٌص گزهاگیزاًزصی فعالساسی تزگطر اس اًزصی فعالساسی رفر ( تیطسز  /ووسز ) اسر.

)5

وازالیشگز تز رٍی (سهاى رسیسى تِ زعازل  /همسار ثاتر زعازل) تیزأثیز اسر.

)6

ٍلسی یه ساهاًِ اس ًظز (ززهَزیٌاهیىی  /سیٌسیىی ) هساعس تاضس ،اس ًظز سهاى ،سٍز تِ زعازل هی رسس.
1

عثارذ ّای سیز را واهل وٌیس.
ٍ ........... اوٌصزٌّسُّا اگزچِ تِ عٌَاى یه هسغیزتزای تْثَز سزعر یه ٍاوٌص هغزح ًیسرٍ ،لی اسعَاهل زیگزهْنززاسر.
 زر ٍاوٌص ّای  ................افشایص زها تاعث افشایص همسار ثاتر زعازل هی ضَز.
 ذارج لسور ٍاوٌص ،هعیارى تزاى زعییي  ...............خیطزفر ٍاوٌص اسر.
 تسیارتشري تَزى ثاتر زعازل یه ساهاًِ زعازلی تِ هعٌی هساعس تَزى فزایٌسرفر آى اس ًظز ...................اسر.

3

زرسسی یا ًازرسسی ّز یه اس جوالذ سیز را زعییي وٌیس ٍ زر صَرذ ًازرسر تَزى ،ضىل زرسر آى را تٌَیسیس .
)1

تزای افشایص سزعر ٍاوٌصّا اغلة « افشایص زها » ًسثر تِ « اسسفازُ اس وازالیشگز » هٌاسة زز اسر.

)2

اگز ثاتر زعازل یه فزایٌس تشري تاضس ،فزایٌس تغَر لاتل هالحظِ ای تِ سَی واهل ضسى خیص هی رٍز.

)3

زر یه ٍاوٌص تزگطر خذیز ضزط تزلزاری زعازل « تزاتز ضسى » غلظر ٍاوٌصزٌّسُّا ٍ فزآٍرزُّا اسر.

 « )4زغییز فطار » تز رٍی زوام ساهاًِ ّای زعازلی گاسی هَثز اسر.
" ازاهِ سَاالذ زر صفحِ زٍ "

2

4

2

زر ّزهَرز علّر را تٌَیسیس.
آ) تا زَجِ تِ ًظزیِ ی تزذَرز ،افشایص زهای ٍاوٌص زٌّسُ ّا تاعث افشایص سزعر ٍاوٌص هی ضَز.
ب) اسسفازُ اس زاًِ ّای هِص زر هثسل وازالیسسی تْسز اس زَری ّای وازالیسسی اسر .
ج) همسار ثاتر زعازل )  ( Kتا فطار زغییز ىهیوٌس.
ذ) زر ٍاوٌطْای زعازلی گزهازُ واّص زها تاعث جاتِ جایی زعازل زر جْر راسر تِ چح هی ضَز.

5

ّز یه اس فزایٌسّای سیز وسام عاهل هؤثز تز سزعر ٍاوٌص را ًطاى هی زّس؟
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 )1الیاف آّي زر َّا سزخ هی ضَز ٍ زر اوسیضى ذالص تِ ضسذ هی سَسز.
 )2فلش هٌیشین تا آب زاغ سزیع ٍاوٌص هی زّس ٍلی ٍاوٌص آى تا آب سزز آّسسِ اسر.
ٍ )3اوٌص زجشیِی  H2O2زر هجاٍرذ یَى  I-سزیع زز اًجام هی ضَز.
6

تا زَجِ تِ فزایٌس ّاتز ( زَلیس آهًَیان) تِ سؤاالذ سیز خاسد زّیس.

1/25
)2NH3 (g

)N2(g) + 3H2(g

آ) تا ٍجَز ایٌىِ زعازل فَق زر جْر رفر گزهازُ اسر ،چزا آى را زر زهاّای تاال اًجام هی زٌّس؟
ب) چْار رٍش تزای زَلیس تیطسز هحصَل زر ایي فزایٌس را تٌَیسیس؟
7

اگز زر هسذ  2زلیمِ ،همسار 5هَل آلَهیٌین تا  4لیسزهحلَل ّیسرٍولزیه اسیس ،عثك ٍاوٌص سیز هصزف ضَز:

1

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

 )1سزعر هسَسظ هصزف آلَهیٌین را تزحسة هَل تز زلیمِ حساب وٌیس.
 )2سزعر هسَسظ ٍاوٌص را تزحسة هَل تز ثاًیِ حساب وٌیس.

8

زر یه ٍاوٌص اًزصی فعال ساسی ّای رفر ٍ تزگطر تِ زززیة  32 ٍ 45ویلَ صٍل تز هَل اسر.
الف ) آًسالدی ٍاوٌص را حساب وٌیس؟
ب ) وسام ٍاوٌص؛ رفر یا تزگطر ،سزیع زز اًجام هی ضَز؟ چزا؟
ج ) اگز ٍاوٌص زر حضَر یه وازالیشگز اًجام ضَز ،اًزصی فعال ساسی ٍاوٌص رفر تِ اًساسُ ی 12 kJ/molواّص هی یاتس.
اًزصی فعال ساسی تزگطر چِ زغییزی هی وٌس؟
"ازاهِ سَاالذ زر صفحِ سِ"

1

9

2

تا زَجِ تِ زازُ ّای زجزتی تسسر آهسُ تزای ٍاوٌص :
2H2O

2H2 → N2 +

2NO +

سرعت واكنش
) ( mol. l-1 . s-1

][H2
)( mol. l-1

][NO
)(mol. l-1

شماره آزمايش

1/23×10 -4

0/02

0/02

1

4/92×10 -4

0/08

0/02

2

4/92×10 -4

0/02

0/04

3

الف ) راتغِ لاًَى سزعر ایي ٍاوٌص را تسسر آٍریس.
ب ) ثاتر سزعر ٍاوٌص را هحاسثِ وٌیس.

ٍ 10اوٌص هماتل را زر ًظز تگیزیس :

1

)CO(g) + NO2(g) → CO2(g) + NO(g

هحسَی حالر گذار  135 kJتیطسز اس هَاز ٍاوٌص زٌّسُ اسر ٍ .ایي ٍاوٌص  225 kJگزهازُ اسر .
الف) ًوَزار اًزصی را تز حسة هسیز ٍاوٌص رسن وٌیس.
ب)  Eaتزگطر ٍ ٍ Hاوٌص را حساب وٌیس .

ب سؤاالذ سیز خاسد زّیس .
 11تا زَجِ زعازل ّای زازُ ضسُ ُ

)1
)2
)3

آ) وسام زعازل(یا زعازل ّا) ّوگي اسر؟
ب) ثاتر زعازل وسام ٍاوٌص ،یىا (ٍاحس) ًسارز؟
ج) عثارذ ثاتر زعازل ٍاوٌص ( )1را تٌَیسیس؟
ذ) ذارج وززى ) S(sچِ زاثیزی تزجاتِ جایی زعازل 2زارز؟
" ازاهِ سَاالذ زر صفحِ چْار "

2

 12تا زَجِ تِ هعازلِی ٍاوٌصّای زعازلی سیز تِ سَالّای سیز خاسد زّیس.
 Kزعازل

2
ضوارُ

هعازلِ ٍاوٌص

( )˚Cزها
727

)2SO3(s

)2SO3(g) + O2(g

1

3/6

1000

)2 SO3(s

)2SO3(g) + O2(g

2

1/6 ×10 -3

2037

)2NO(g

)N2(g) + O2 (g

3

1 ×10 -30

25

)2NO(g

)N2(g) + O2(g

4

1/9 ×10 17

25

)2HBr(g

)H2(g) + Br2(g

5

280

آ) زروسام ٍاوٌص زعازل زر سور چح لزار زارز؟
ب) وسام ٍاوٌص اًجام ًویضَز؟
ج) وسام ٍاوٌص گزهازُ اسر؟ (  1یا  ) 3چزا؟
 13ثاتر زعازل ٍاوٌص گاسی سیز زر زهای هعیٌی تزاتز  49اسر .زر زهای زازُ ضسُ ،یه هَل اس ّز یه اس گًَِ ّای ضزور وٌٌسُ
زر ٍاوٌص را زر یه ظزف یه لیسزی هرلَط هی وٌین .
)2HI(g

2

)H2(g) + I2(g

ٍ )1اوٌص زر وسام جْر خیطزفر هی وٌس؟ چزا؟
 )2غلظرّای زعازلی زوام گًَِ ّا را خس اس زعازل هحاسثِ وٌیس ؟

جمع نمرات  20 :نمره
اهام علی علیِ السالم
ارسش ّز وس تِ همسار زاًایی ٍ زرصّص اٍسر.
انشااهلل موفق و پیروز باشید...

