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* حساب مجاز استاستفاده از ماشین*   

 سوال اول:

 HCl ،1/0اسید  NaOH  ،ml50 موالر 1/0 و نمک HA موالر 2/0 لیتر محلول اسید ضعیفمیلی 100به الف( 

 این محلول را بدست آورید؟ pHکنیم. تغییرات موالر اضافه می

 54/2محلول حاصل برابر  pHاز ان استفاده کنیم  ml 100، از HClمحلول  ml50اگر در قسمت قبل به جای  (ب

 را بدست آورید. HAاسید ضعیف  Kaخواهد شد. ثابت تفکیک اسیدی 

 

محلول  PHها وابسته به پذیری آنانحاللها در فرمول آن OH–های هیدروکسی ترکیباتی هستند که به دلیل حضور یون رسوب

های متفاوتی دارند. همچنین اگر میزان پذیریهای مختلف انحاللPHهای بافری با باشد. یعنی در حضور محلولمی

صورت ، آب خالص را افزایش دهند در غیر اینPHتوانند پذیری این ترکیبات در آب خالص قابل توجه باشد، خود نیز میانحالل

PH کند.آب خالص تغییری نمی 

رسوب            Kspپذیری ضرب انحالحاصلباشد،  M 10- 10در آب خالص برابر  X (OH) 2 پذیری رسوبحالاگر ان (ج

2 X (OH)  .را بدست آوریدwk  1410 

X(OH) X (aq) OH (aq) Ksp X (aq) OH (aq)       
   

22 2
2 2 

 

از  ٪9/99موالر اضافه کنیم تا  HA  02/0موالر و  XCl  01/0 2محلول حاوی  ml200به  NaAچند گرم نمک د( 

 شود؟ X( OH)2موجود در محلول وارد رسوب  X 2+یون 

 های قبل استفاده کنید(بدست آمده در قسمت Kaو  Ksp)از 

 g g
Na , A

mol mol
 23 100 
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 سوال دوم: محل انجام محاسبات

 شود.ها، مثل متان با بخار آب تهیه میگاز هیدروژن در صنعت با حرارات دادن هیدروکربن

CH (g) H O(g) H (g) CO(g)  4 2 23 
 

 های زیر با استفاده از داده

f

/ /

/ /

/

/ /

KJ JH ( ) ( ) S ( ) ( )
mol mol.K

CH (g)

H O(g)

H (g)

CO(g)











4

298 298

74 4 186 3

2 241 8 188 8

2 1307

1105 197 7

 

 

 (K 298واکنش و ثابت تعادل فشاری آن را حساب کنید. )در  G 0 الف(

 کند؟به طور کیفی، مقدار ثابت تعادل با دما چگونه تغییر میب( 

 

درصد حامی از گاز متان  2/0به طور معمول شود و  و بدون کاتالیزگر اناام میاین واکنش در فشار استاندارد و دمای باال

 ماند.در مخلوط تعادلی باقی می

را در این شرایط که  Kpهای یکسانی از متان و بخار آب شروع شده باشد، مقدار پ( با فرض اینکه واکنش با حام

 ماند، حساب کنید.درصد حامی از متان باقی می 2/0

ده ی که واکنش در شرایط باال اناام شبدست آمده در شرایط باال، دمای Kpو  K 298در  Kpت( با استفاده از مقدار 

 است را تخمین بزنید.
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 سوال سوم: محل انجام محاسبات

/را در یک ظرف تحت فشار ثابت  2Hمول  3و  2Nمول  1مقادیر  bar100  و دمای ثابتC0 25 دهیم. در قرار می

Nظرف کاتالیزگر مناسب موجود است تا تعادل تشکیل آمونیاک برقرار شود:  (g) H (g) NH (g)2 2 33 2 

Gبا توجه به اینکه  (NH , K) 3 /برابر با  298

kJ

mol
2  است:  628

 کنید.، را برای این واکنش حساب Kpالف( مقدار ثابت تعادل فشاری، 

 ب( مقادیر مولی گازها پس از برقرار شدن تعادل را حساب کنید.

به ظرف اضافه شود با محاسبه نشان دهید که تعادل به کدام  2Nگاز  mol1/0پ( اگر در دما و فشار ثابت مقدار 

 شود؟جا میسمت جابه

iر مخلوط را از رابطه ( دiتوانید فشار جزئی گاز )درنظر بگیرید می bar 1توجه: فشار استاندارد را  i totP X P 

 و فشار کل مخلوط گازی است. iبه ترتیب کسر گاز  totPو  xiبدست آورید که 
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 سوال چهارم: محل انجام محاسبات

شود جایزه های آلدهیدی و کتونی اناام میهوتوانست با کشف واکنشی که بر روی گر ویتینگ، جرج 1954در سال 

 پاس زحمات این دانشمند واکنش به نام وی ثبت گردید. نوبل شیمی را دریافت کند. به

 شود.کامنور با متیل تری فتیل فسفوران بوده که به شکل زیر اناام میهای این واکنش، ترکیب یکی از مثال

 که ساختاری مشابه کامنور دارد را شناسایی کنید. Aالف( ترکیب 

ph p CH A ph p O    3 2 3 

 
 شود.پیوند تشکیل می پیوند شکسته و   ویتینگب( طی واکنش 

باشد، این سه ترکیب را شناسایی کنید.  ویتینگطی فرایند  1R ،2R ،3Rج( اگر محصول روبرو نتیاه واکنش سه ترکیب 

(1R  2ساختاری نامشابه باR  3وR )دارد 

 

witting

Reaction
R R R  1 2 3 

 دهد.صورت زیر رخ میها بوده که به ی آلکنازونولیز واکنش از دسته

 

را تشخیص  4Rو  Nاز کربن و هیدروژن ساختار  Nباشد، با فرض تشکیل شدن  Nمحصوالت ازونولیز  1R ،4Rد( اگر 

 باشد(می N ،g184دهید. )جرم مولی 

را شناسایی  2Mو  1Mشوند. مرهای هندسی هستند تشکیل میکه ایزو 2Mو  1Mمقابل دو محصول  ویتینگ( از واکنش ه

 کنید.

 

www.ShimiPedia.ir پایدارتر است؟ 2Mاز ایزومر  1Mو( توضیح دهید چرا ایزومر 
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 سوال پنام: محل انجام محاسبات

های ( در محلول2Clبا هم، هر دو با غلظت نسبتًا باال را درنظر بگیرید. کلر ) NaOHو  NaClالکترولیز محلول نسبتاً داغ 

ClOو   Cl–بازی نسبتاً داغ در مقابل تسهیم نامتناسب به 
ناپایدار است و بر این اساس، فرض کنید الکترولیز یاد شده  3

شود که کلیه گاز کلر احتمالی تشکیل شده در فرایند الکترولیز، به علت حل شدن در محلول و واکنش ای اناام میبه گونه

 رود.با آن از بین می

ClOو   Cl–الف( واکنش تسهیم نامتناسب کلر به 
 در محیط بازی را به صورت موازنه شده بنویسید. 3

های اناام شده در الکترودها در طول فرایند الکترولیز را با در نظر گرفتن بازی بودن محیط بصورت موازنه ب( نیم واکنش

از دست دادن الکترون به های بهتری هستند و با دهنده ( الکترونCl–های کلرید )شده بنویسید. تحت شرایط مسئله، یون

ClO
 شوند.تبدیل می 3

 ج( در هر مورد جاهای خالی را با کلمات یا عبارات داده شده پر کنید.

iهای ( در طول الکترولیز، یون–OH  و در آند  . . . . . . . . . . . در کاتد. . . . . . . . . . .  . 

پر « ماننددست نخورده باقی می»یا « شوندتولید می»، «شوندمصرف می»هر یک از جاهای خالی را با یکی از عبارات 

 کنید.

iiهای ( در طول الکترولیز، غلظت یون–OH  در محلول به طور خالص. . . . . . . . . . . 

 د.پر کنی« ماندثابت می»یا « شودمیزیاد »، «شودکم می»جای خالی را با یکی از عبارات  

iiiهای +( در طول الکترولیز، یونNa  هایو یون . . . . . .به  . . . . . .از سمت OH  مهاجرت  . . . . . .ه ب . . . . . .از سمت

 پر کنید.« آند»یا « کاتد»کنند. هر یک از جاهای خالی را با یکی از کلمات می

های ناظر به صورت موازنه شده بنویسید. الکترولیز را بدون درنظر گرفتن یون د( واکنش خالص اناام شده در طول فرآیند

 ها نباید حضور داشته باشند.نویسید، الکتروندقت داشته باشید در واکنشی که می

کولن بار الکتریکی بین الکترودها در طول فرایند الکترولیز، چند مول محصول کلردار در  5000در اثر جاباایی هـ( 

/رود مربوطه تولید خواهد شد؟ بار الکتریکی هر الکترون برابر الکت C 191 6 است. پاسخ و راه حل خود را بنویسید.   10

های ها یا واکنشدر راه حل خود، تنها از اعداد و اطالعات داده شده توسط سؤال استفاده کنید و فرض کنید نیم واکنش

 جانبی یا مزاحم وجود ندارند.

کولن بار بین دو  500لیتر باشد و در هر ثانیه  20شود، ثابت و برابر که حام محلولی که الکترولیز میو( در صورتی

الکترود جاباا شود، بعد از چند دقیقه پس از شروع الکترولیز، عمل الکترولیز متوقف شود بطوریکه غلظت محصول کلردار 

های ها یا واکنشموالر باشد؟ فرض کنید نیم واکنش 01/0لول( برابر در محلول )با فرض یکنواخت پخش شدن ان در مح

 جانبی یا مزاحم وجود ندارند. پاسخ خود را با یک رقم اعشار در کادر زیر بنویسید.
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 سوال ششم: محل انجام محاسبات

 الف( در واحد جرم اتمی داریم: 

amuجرم نوترون
/ 100866544 

amuپروتون + الکترونجرم 
/ 100782522 

O16هنگام تشکیل یک ایزوتوپ 
 شود.ولت آزاد می –از ذرات زیر اتمی آن چه مقدار انرژی بر حسب الکترون  8

/جرم ایزوتوپ  amu O 16
815 994915 

/ev J  191 1 6066 10 

/پیوند بین دو اتم اکسیژن برابر بـا ب( در صورتی که انرژی آزاد شده به هنگام تشکیل  eV5 باشـد، مقـدار انـرژی آزاد  2

 الف( چند برابر این مقدار خواهد بود؟)شده در قسمت 

 توان گرفت؟ای میج( از این مقایسه چه نتیاه
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