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سوال اول : 

  FeCr2O4 کرم یکی از فراوان ترین فلزات در سطح پوسته می باشد این فلز به صورت کرومیت معدنی
استخراج می گردد . افریقا ی جنوبی قزاقستان  هند روسیه و ترکیه از تولید کنندگان اصلی این فلز می 
باشند . برای تولید کرم خالص آهن باید در دو مرحله برشته کردن و تصفیه از سنگ معدن جدا شود : 

دی کرومات پس از تبدیل شدن به کرم (|||) اکسید به وسیله ی کاهش با کربن در یک واکنش آلومینو 
گرمایی شرکت کرده و به کرم کاهش می یابد. 

الف)حداکثر جرم کرم خالص را که می توان از ۲/۱ تن سنگ معدن که دارای FeCr2O4 ٪۷۲  می باشد 
استخراج کرد را محاسبه کنید. 

ب)کرم به علت قدرت مقابله زیاد نسبت به خوردگی فلزی مهم در آلیاژ استیل می باشد. یک منونه از 
استیل به منظور تعیین مقدار Cr , Mn مورد آزمایش قرار گرفت. در یک منونه ۵ گرمی از یک استیل  

 متامی Mn , Cr آن به -Cr2O72 و -MnO4 اکسید شد سپس منونه به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شد.  

۵۰ میلی لیتر از این محلول برداشته شد و به آن BaCl2 افزوده شد با تنظیم pH کرم به طور کامل 

بصورت ۵/۸۲ گرم BaCrO4 رسوب داده شد . ۵۰ میلی لیتر دیگر از محلول اولیه با ۴۳/۵ میلی لیتر از 

محلول ۱/۶موالر آّهن (||) در محیط اسیدی تیتر شد . معادالت موازنه نشده واکنش بصورت زیر است.  
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الف)معادالت را بصورت موازنه شده بنویسید. 

ب) درصد Cr , Mn را در آلیاژ محاسبه کنید .  
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سوال دوم : 

زنون با اینکه بصورت بسیار کم در جو حضور دارد اما کاربرد های بسیاری دارد. این گاز در زمینه ی 
روشنایی کاربرد بسیاری دارد .همچنین در زمینه پزشکی این گاز کاربرد بسیاری دارد بعضی از ایزوتوپ 

های زنون برای تصویر برداری از بافت های نرم همچون قلب مغز و ریه کاربرد دارد . این گاز به عنوان یک 
بیهوش کننده عمومی کاربرد دارد و در گذشته از آن برای درمان مشکالت مغزی نظیر شوک مغزی 

استفاده  می شده.  
زنون یکی از گاز های حنیب است و به همین علت واکنش پذیری بسیار کمی دارد . اما ترکیباتی از آن با 

امت های الکترونگاتیو نظیر F , O کشف شده است .  
زنون با فلوئور واکنش می دهد و سه فرم مختلف XeF2 , XeF4 , XeF6 را تولید می کند. هر سه ی این 

فلوئوریدها با آب واکنش می دهند و گاز Xe خالص و هیدروژن فلوئورید و گاز اکسیژن تولید می کنند. 
اکسید و اکسافلوئوریدهای زنون از هیدرولیز ناقص یا کامل زنون فلوئورید ها تشکیل می شوند.  

 XeO3 , با تشکیل  XeF4  تهیه کرد. هیدرولیز XeF6 یا XeF4 زنون تری اکسید را می توان  از هیدرولیز

Xe , H F , F2 همراه است اما هیدرولیز XeF6  تنها با تشکیل XeO3 و H F همراه است . هنگامی که 
XeF6 و XeF4 بصورت ناقص هیدرولیز می شوند به ترتیب XeO F4  و XeO F2  عالوه بر H F تولید می 

گردد .  
الف) واکنش های موازنه شده زیر را بنویسید.  

  XeF4 از هیدرولیز XeO3 تشکیل.i

 XeF6 از هیدرولیز XeO3 تشکیل.ii

 XeF4 از هیدرولیز ناقص XeO F2 تشکیل.iii

 XeF6 از هیدرولیز ناقص XeO F4 تشکیل.iv
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ب) ساختار لوییس ترکیبات زیر را رسم کنید و هیبریداسیون امت مرکزی در آن ها را مشخص 

کنید.(نکشیدن هر یک از اجزای ساختار لوییس موجب کسر کامل منره می گردد) 

XeF6XeF2 

C6F5XeF2+    XeF4

XeF7 ︎
︎- XeO3

XeF8 ︎
2 ︎-  XeO F2

XeO6 ︎
4 ︎-  XeO F4
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سوال ۳ : 

اتانول در خون حل می شود و در ارگان های بدن پخش می شود. به عنوان یک ترکیب فرار اتانول می 

تواند به راحتی تبخیر شود . در ریه ها اتانول می تواند از فاز مایع به فاز گاز تبدیل شود و به همین 

علت می تواند در بازدم به صورت مخلوط با هوا خارج شود . در ریه ها فشار بخار اتانول به صورت 

مستقیم با غلظت الکل در خون بستگی دارد که می توان با دستگاهی به نام الکل سنج این غلظت را 

اندازه گیری کرد.در یکی از مدل های قدیمی از الکل سنج بازدم فرد به درون دستگاه می رود هوای 

بازدم از درون محلولی از پتاسیم دی کرمات که اتانول را به استیک اسید اکسید می کند عبور می کند 

این اکسیداسیون باعث تغییر رنگ از نارحنی به سبز می گردد و یک سنسور شدت این تغییر رنگ را 

اندازه گیری می کند که با استفاده از آن درصد الکل خون اندازه گیری می شود .هنگامی که این 

اکسیداسیون در یک سلول گالوانی صورت می گیرد الکتریسیته تولیدی توسط این واکنش یا تغییر در 

emf این سلول را می توان اندازه گیری کرد و میزان الکل خون را به صورت تقریبی محاسبه کرد .  

الف) واکنش موازنه شده اکسید شدن اتانول توسط یون دی کرمات در محلول اسیدی را بنویسید. 

 ب) اگر پتانسیل استاندارد کاهش -Cr2O72 به  +Cr3 برابر با ۱/۳۳ ولت باشد و پتانسیل استاندارد 

کاهش استیک اسید به اتانول برابر با ۰/۰۵۸ ولت پتانسیل استاندارد سلول را محاسبه کنید  .آیا 
واکنش کلی در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و فشار bar ۱ خود بخودی است؟ 

ج) در یک الکل سنج که از اکسایش اتانول اسفاده می کند حجم محلول ۱۰ میلی لیتر است هنگامی  که 

یک فرد هوای بازدم خود را به داخل الکل سنج فوت می کند دستگاه به مدت ۶۰ ثانیه جریانی ۰/۱ 

 
آمپری تولید می کند . جرم الکل را به ازای هر بازدم فرد محاسبه کنید.
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د) برای محاسبه ی میزان الکل خون از روی میزان الکل در تنفس از نسبت ۲۱۰۰:۱ استفاده می شود به 
این معنی که در هر ۲۱۰۰ میلی لیتر از هوای بازدم میزان الکلی وجود دارد که در ۱ میلی لیتر خون فرد 

وجود دارد در واقع هر میلی لیتر از خون حاوی ۲۱۰۰ برابر الکل موجود در ۱ میلی لیتر از هوای بازدم است 
اگر حجم هوای منونه قسمت (ج) ۶۰ میلی لیتر باشد میزان الکل موجود در هر میلی لیتر از خون فرد را 

محاسبه کنید. 

ه) +Cr3 در محلول به صورت Cr(O H)3  وجود دارد .ثابت انحالل پذیری(Ksp) کرم(|||)هیدروکسید برابر با 

31-10×6.3 می باشد (در دمای اتاق) پتانسیل استاندارد کاهش Cr(O H)3 به Cr را محاسبه کنید.

(پتانسیل استاندارد کاهش +Cr3 به Cr برابر با ۰/۷۴- ولت می باشد)  

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 سوال ۴ :

الکتیک اسید بصورت زیر با بی کربنات واکنش می دهد .

HL + HCO3-                        L- + H2CO3      

pKa1,2 H2CO3 =6.34,10.32 

pKa HL = 3.853 

الف) ثابت تعادل واکنش باال را محاسبه کنید .  

ب)  3-10*6.3 مول HL به یک لیتر محلول NaHCO3 M ۰/۰۱ اضافه می شود فرض کنید حجم در اثر 

اضافه شدن تغییری منی کند pH محلول حاصل را محاسبه کنید .  

ج) عضالت می توانند الکتیک اسید تولید کنند pH خون فردی در اثر ورزش از ۷/۴ به ۷ رسیده است اگر 

غلضت اولیه بی کربنات فرد ۰/۰۲۲ موالر باشد چند مول الکتیک اسید تولید شده است ؟ 
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سوال ۵ : 

واکنش زیر حتت عنوان واکنش Sonogashira شناخته می شود .   

الف) محصوالت واکنش های زیر را بنویسید .  
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ب) محصوالت اولیه ترکیبات زیر را بنویسید. 
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