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  بزرگوارتر هرگاه تو را بر خداي سبحان نيازي است در آغاز بر رسول خدا )ص( درود فرست، سپس حاجت خود بخواه كه خدا   حضرت علي )ع( مي فرمايند: 

 آن است كه بدو دو حاجت برند، يكي را برآرد و ديگري را بازدارد. از                                                         
 نمره نام و نام خانوادگي :                                                          دبيرستان محل تحصيل : ردیف

 شده، واژه درست را انتخاب کنيد.از بين دو واژه داده  1

 آن نيز مشخص باشد. حجم( –)فشار  ................... برای توصيف یک گاز افزون بر مقدار، باید دما وآ( 

 است. يك ديگر( –)ديواره ظرف فشار یک گاز نتيجه برخورد ذرات تشكيل دهنده یک گاز با ........................... ب( 

( در STPو فشار یک اتمسفر را به عنوان شرایط استتاندارد    (25℃ - 0℃) ................. داد شيمي دان ها دمایبر اساس قرارپ( 

 نظر گرفته اند. 

 مي یابد. (كاهش –)افزايش  ....................... در حجم ثابت با کاهش دمای یک گاز، فشار آنت( 

از گازهای مختلف با هم برابر است. این بيان بته قتانون آووگتادرو     مول( –)گرم  ................... در دما و فشار یكسان، حجم یکث( 

 مشهور است. 
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 را بنویسيد.  آن شكل درست در هر جمله قسمت نادرست را مشخص کرده و نادرست اند، جمله های زیر 5

 یک نمونه گاز با شمار مول های آن رابطه مستقيم دارد.  فشار آ(

 پردازد، ، در هر واکنش مي(ميان مواد شرکت کننده  واکنش دهنده ها و فراورده ها کيفيبه بخشي از دانش شيمي که به ارتباط  (ب

 استوکيومتری واکنش مي گویند.       

را به صورت کسر تبدیل  5NOبه 2O5Nنسبت مولي  g)5O   +g)5NO4 →  g)2O5N5در واکنش   (پ
     

   
 نشان مي دهند.  

 درون تایر خودرو وارد نمي شود.  و اکسيژن یكي از مزیت های پر کردن تایر خودروها با باد نيتروژن، این است که بخار آب (ت

 

5 

 گزینه درست را انتخاب کنيد.  با بيان دليل در هر مورد 3

  زیر بيشترین مقدار اکسيژن را مي توان در آب حل کرد؟ در کدام یک از شرایط آ(

 ( دمای پایين و فشار باال         5                  ( دمای باال و فشار باال     1

 اشغال مي کند؟حجمي چه  STPمول گاز کربن دی اکسيد در  5/0 ب(

1 )L 15/1                                           5 )mL 4440 

 از دو واکنش زیر کدام یک انجام نمي گيرد؟  (پ

                                                    
کاتالیزگر یا جرقه
→           g)5N   +g)5H3  5                            

کاتالیزگر یا جرقه
→           g)5O   +g)5H5  1                                                                                                                                  

بر استاس معادلته زیتر     5Cl مول 4مورد نياز در واکنش با  3FeCl تبدیل زیر برای محاسبه تعداد مولهای کسرهایکداميک از  (ت

 3FeCl5 → 5Cl3  +Fe5                                                                               درست است ؟                                      

      1  4 mol C   × 
         
           

                                 5  4 mol C   × 
           
         

               

طبق   3KClO گرم 7 تجزیه از برحسب گرم، اکسيژن توليد شده جرم گازبرای محاسبه  داده شده رهای تبدیلکسکداميک از  (ث

                         (   g 35  =5O mol1    ،g 2/155  =3KClO mol1  درست است؟ واکنش زیر 

                                                                                                                         g)5O3   +s)KCl5 
 
→  s)3KClO5 

     1  7g KCl   × 
            

             
 × 

        

           
 × 
        

      
  

     5  7g KCl   × 
            

             
 × 

        

           
 × 
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 در شكل حجم های برابر از سه گاز مختلف و در جدول زیرین آن اطالعاتي در مورد این سه گاز داده شده است.  4

 قرار دارند؟ چرا؟ STPآ( آیا این سه گاز در شرایط 

 ب( با توجه به اینكه در هر کپسول یک مول گاز وجود دارد، در هر کپسول چند مولكول از هر گاز وجود دارد؟  

 پ( چه قانوني رابطه بين حجم هر گاز در دما و فشار  

 دهد؟ بيان این  ثابت با تعداد مول های آن را نشان مي

 قانون را بنویسيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 Heهليم  5Nنيتروژن  5Oاکسيژن  نوع گاز

 atm) 1 1 1فشار گاز  

 K) 573 573 573دما  

 1 1 1 تعداد مول گاز

    کپسولتعداد مولكول های گاز در 

-1جرم مولي  
g.mol) 35 54 4 
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 افزایش پيدا کرده است؟  100℃در شكل زیر چرا حجم هوای درون بادکنک پس از قرار گرفتن در ظرف آب آ(  2
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% حجم آن 50حدود  مي شود که يتر هوا به ریه هایش واردل 2/0بار در دقيقه نفس مي کشد و هر بار  15هر فرد بالغ به طور ميانگين  6

دقيقه( چنتد ليتتر و چنتد     00در ساعت درس شيمي   شما دانش آموزان کالس مجموعه حساب کنيدرا اکسيژن تشكيل مي دهد. 

 د؟مول اکسيژن وارد ریه های خود مي کني
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  مقدار، بادکنک ها( در هر یک از ب
𝑽

𝐓
   ،

 حاصل تقسيم حجم گاز به دما بر حسب 

 کلوین( را بدست آورید.

 

 

آمده از قسمت   آ ( را ( اعداد بدست پ

با هم مقایسه کنيد. از این مقایسته چته   

 نتيجه ای مي گيرید؟

 

توضيح دهيد چه رابطه ای بين حجم  (ت

 گاز با دمای آن وجود دارد؟ 
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 نمودار زیر رابطه حجم گاز با فشار آن در دمای ثابت را نشان مي دهد.  7
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 در مورد توليد گاز آمونياک در روش هابر به سوال های داده شده پاسخ دهيد. معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است.  4

                                                                                                                              g)3NH 
شرایط بهینه
→       g)5N   +g)5H3 

 آ( بزرگ ترین چالش هابر، یافتن شرایط بهينه برای انجام واکنش بود و با دو چالش عمده مواجه شد؟ این دو چالش را بنویسيد. 

 

 ب( در شكل راه حل رفع مشكل برای هر چالش را در قسمت مربوط به آن بنویسيد. 

 پ( حالت فيزیكي آمونياک جداسازی شده چيست؟  جامد، مایع یا گاز(
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 تخمير گلوکز است که طبق واکنش زیر انجام مي گيرد؛ (OH2H5C  یكي از روش های توليد اتانول 0

 g 16  =mol O1    ،g 1  =mol H1    ،g 15  =mol C1                     )      g)5CO5   +l)OH2H5C5 
تخمیر
→    aq)6O15H6C 

 توليد مي شود؟  STPدر  5CO(، واکنش دهد، چند ليتر گاز 6O15H6Cمول گلوکز   5/0آ( اگر 

 

 

 توليد شده معادل چند گرم کربن دی اکسيد است؟  5COب( گاز 
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 نمره 02جمع بارم سوالها

 

 

 L5=10                ( حجمV                 4=1V 

 فشار
 atm) 

3=1P 

 

5/1=5P 

افزایش فشار حجم گاز درون سيلندر آ( با 

 چه تغييری کرده است؟

( را برای هتر  5V5P(  و   1V1Pمقدار  ب( 

سيلندر به دستت آورده و آن هتا را بتاهم    

 مقایسه کنيد. 

 

 

پ( بر استاس نتيجته بته دستت آمتده از      

قسمت  ب( رابطه بين حجم یتک گتاز بتا    

 فشار آن در دمای ثابت را بنویسيد. 

 

 ش نخست ؟ چال

 ↓راه حل رفع مشكل 

 

 دومين چالش ؟ 

 ↓راه حل رفع مشكل 

 


