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چکیدُ
زر دضٍّؼ حبضز ثِ ثزرعی وجفْویّبی زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَهؼلوبى زر هفبّین عیٌتیه ؽیویبیی ،جزم اتوی – هَل ٍ
اًحالل دذیزی هیدززاسین .زر ایي دضٍّؼ تؼساز ً 88فز اس زاًؼآهَساى دبیِّبی زّن ٍ یبسزّن همطغ هتَعطِ زٍم هٌطمِی 17
ؽْز تْزاى ٍ ً 49فز اس زاًؾجَ هؼلوبى رؽتِ ی آهَسػ ؽیوی هزوش آهَسػ ػبلی ؽْیس ثْؾتی تْزاى هؾبروت زاؽتٌس .ثزای
اًجبم ایي دضٍّؼ اس رٍػّبی تَفیفی  -تحلیلی ٍ تحمیك هیساًی ٍ ثِ هٌظَر جوغ آٍری اطالػبت اس تغتّبی زٍ رزیفی (زٍ
عَیِ) هؼزٍف ثِ تغتّبی تؾریقی وجفْویّبی ؽیوی ) (CMDTاعتفبزُ ؽسُ اعتً .تبیج دضٍّؼ حبضز ًؾبى هیزّس
وِ ثب ٍجَز تفبٍت لبثل تَجِ زر هیشاى زرن زاًؾجَهؼلوبى ٍ زاًؼآهَساى اس هفبّین عیٌتیه ؽیویبیی ،جزم اتوی – هَل ٍ
اًحالل دذیزیٍ ،جَز وجفْوی زر ثیي زاًؾجَ هؼلوبى ثغیبر جسی تزاعت سیزا زاًؾجَ هؼلوبى ،هؼلوبى آیٌسُ ایي عزسهیي ثَزُ
ٍ ٍظیفِی آهَسػ ایي هفبّین را ثِ ػْسُ ذَاٌّس زاؽت ثٌبثزایي اگز زاًؾجَ هؼلوبى زچبر وجفْوی ثبؽٌس ،ایي وجفْویّب را
زر آیٌسُ ثِ زاًؼآهَساى ذَز ًیش هٌتمل وززُ ٍ ایي هَضَع ثِ فَرت یه چزذِ تب اثس ازاهِ دیسا ذَاّس وزز ّوچٌیي اس
طزیك هقبحجِ ثب تؼسازی اس زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ثزذی ػلل ثزٍس وجفْوی زر ایي هجبحث ؽٌبعبیی ؽسُ اعت.
کلوات کلیدی :وج فْوی ،عیٌتیه ؽیویبیی ،جزم اتوی – هَل ،اًحالل دذیزی.
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دَیؼ زر آهَسػ ػلَم دبیِ _____________________________________________
هقدهِ
یه وَر دظ اس زعت سزى ثِ ثسى یه فیل گفت« :فیل ؽجیِ یه زیَار اعت» .وَر زیگزی دظ اس وؾیسى زم آى
گفت ،ًِ ،ًِ«:فیل ؽجیِ یه ریغوبى اعت» .وَر عَم دظ اس لوظ گَػّبی فیل گفتّ«:ز زٍی ؽوب اؽتجبُ هیوٌیس فیل ؽجیِ
یه ثبزثشى اعت» .فْن هب اس ؽیوی چٌساى هتفبٍت ثب تقَرات غلط ایي افزاز وَر ًیغت .هب لبزر ثِ "زیسى" اتنّب ٍ الىتزٍىّب
ًیغتین ،ثٌبثزایي هب هججَرین آىّب را ثب اعتفبزُ اس ًوبیؼ ریبضی ٍ هسلّبیی وِ اغلت اؽتجبُ ّغتٌس هفَْم عبسی وٌین .ثسیي
تزتیت زر هؼزك ایي وج فْویّب لزار هیگیزین(.وبی ٍ ییي )2010،وج فْویّب ثِػٌَاى تقَرات اس دیؼ دٌساؽتِ ،اػتمبزات
غیز ػلویً ،ظزیِّبی عبزُ ٍ ثی تىلف ،هفبّین غلط یب عَء تفبّن هفَْهی هیثبؽس وِ یىی اس هْوتزیي ػَاهلی اعت وِ هبًغ
یبزگیزی هؼٌیزار ٍ زائن زاًؼآهَساى هیؽَز(.طجبطجبیی،1395،ؿ )298.هؾبّسات فَرت گزفتِ ًؾبى زازُ اعت وِ ثغیبری
اس زاًؼآهَساى ٌَّس زر زرن اتنّب ،هَلىَلّب ٍ تفبٍت ثیي آىّب زچبر هؾىل ّغتٌس(.گزیفیتظ ٍ دزعتَى،1992،ؿ)1079.
هوىي اعت وِ زاًؼآهَساى ثِ هسارج ػبلی زر ؽیوی ثزعٌس ،اهب ثب ایي حبل عطح ثبالیی اس وج فْوی را ًیش زاؽتِ ثبؽٌس.
ؽٌبعبیی وج فْویّبی زاًؼآهَساى اغلت زؽَار اعت سیزا ّوِی اىّب زارای دیؼ سهیٌِّبی هرتلفی ّغتٌس ٍ عطَح هتفبٍتی
اس تَاًبییّبی ؽٌبذتی را زارًس .ػَاهل سیبزی هیتَاًس ثبػث ثزٍس وج فْوی زر زاًؼآهَساى ؽًَس اس جولِ :تجزثیبت گذؽتِ-
ی زاًؼآهَساى ،ػسم تَجِ ثِ ٍاصگبى اعتفبزُ ؽسُ زر والط ،رٍػّبی تسریظ ،اعتفبزُی هؾتزن اس ثزذی افطالحبت زر
سثبىّبی ػلوی ٍ غیز ػلوی ،هتي ٍ تقبٍیز وتبةّبی زرعی ٍ ّ ...وِ زر ایجبز عَء تفبّن زر زاًؼآهَساى هؤثز ّغتٌس(اٍن
ٍ ویْبى،2019،ؿ )202.ثیبى ،عجه ٍ ًوبزّب هیتَاًٌس وج فْویّبیی را ثِ زاًؼآهَساى المبء وٌٌس .ثیبى ٍ رٍػ تسریظ هی-
تَاًس هٌجز ثِ وج فْوی ؽَز ٍ چبلؾی جسی ثزای آهَذتي سثبى ٍ افطالحبت ؽیوی ایجبز وٌس .ثٌبثزایي ٌّگبهی وِ هؼٌبی
یه افطالح هَرز ثزرعی لزار هیگیزز ثبیس زاًؼآهَس ثساًس وِ هؼٌبیی هتفبٍت اسآًچِ زر سًسگی رٍسهزُ هَرز اعتفبزُ لزار
هیگیزز ،زارز .ثِ ذقَؿ زر یه والط ؽیوی ،افطالحبت ٍ ٍاصگبى ثىبر ثززُ ؽسُ ثٍِعیلِی هؼلن زرهَرز هَضَػی
ذبؿ ،هوىي اعت ثگًَِای هتفبٍت ثٍِعیلِی زاًؼآهَساى تفغیز ؽًَس (.ؽي،2013،ؿّ )59.وچٌیي اطالػبت هَجَز زر
ایٌتزًت ًیش هوىي اعت عجت وج فْوی ؽًَس( .عغي ٍ ایٌه،2010،ؿ )94.زلیل زیگز وج فْوی ایي اعت وِ هؼلوبى هوىي
اعت عطح آهبزگی زاًؼآهَساى را ًبزیسُ ثگیزًس ٍ زاًؼآهَساى زاًؼ لجلی هٌبعت ٍ السم را ثزای زرن هفبّین ًساؽتِ ثبؽٌس
(عَآلز،1988،ؿ.)257
سؤاالت پژٍّص
)1

وج فْویّبی زاًؾجَ هؼلوبى زر هفبّین عیٌتیه ؽیویبیی ،هَل ٍ جزم اتوی ٍ اًحالل دذیزی ،چِ

ارتجبطی ثب وج فْویّبی زاًؼآهَساى زر ایي هجبحث زارز؟
)2

زالیل ایجبز وج فْوی زر زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر هفبّین عیٌتیه ؽیویبیی ،هَل ٍ جزم اتوی

ٍ اًحالل دذیزی چیغت؟
جاهعِی آهاری
جبهؼِی آهبری دضٍّؼ حبضزً 40 ،فز اس زاًؼآهَساى دبیِی زّن ٍ ً 48فز اس زاًؼآهَساى دبیِی یبسزّن هسرعِ-
ی ػالهِ طجبطجبئی هٌطمِی  17ؽْز تْزاى ،زر رؽتِّبی ریبضی – فیشیه ٍ ػلَم تجزثی زر عبل تحقیلی ّ ٍ 97-98وچٌیي
تؼساز ً 49فز اس زاًؾجَ هؼلوبى هزوش آهَسػ ػبلی ؽْیس ثْؾتی تْزاى زر رؽتِی آهَسػ ؽیوی هیثبؽس.
رٍش پژٍّص
ثزای اًجبم ایي دضٍّؼ ،اس رٍػّبی تَفیفی – تحلیلی ٍ تحمیك هیساًی اعتفبزُ ؽسُ اعت .ثِ هٌظَر جوغ آٍری
اطالػبت ،اس تغتّبی زٍ رزیفی (زٍ عَیِ) هؼزٍف ثِ تغتّبی تؾریقی وجفْویّبی ؽیوی ) (CMDTاعتفبزُ ؽسُ
اعت .رزیف اٍل یه عؤال هفَْهی ثب زٍ یب چٌس گشیٌِ اعت ٍ رزیف زٍم ،چْبر یب دٌج تَضیح احتوبلی ثزای توبم گشیٌِّبی

____________________________________________________________ ثزرعی وجفْویّبی رایج زاًؼآهَساى زٍرُی...

رزیف اٍل ارائِ هی زّس ( ٍاًگ،2004،ؿ .)133اس هشیتّبی ایي رٍػ ایي اعت وِ هی تَاى ثِ ًمطِ ًظزات زاًؼآهَساى
دی ثززّ .وچٌیي هسیزیت راحتتزی زارز ٍ اس ًظز سهبًی همزٍى ثِ فزفِ اعت (لیي،2004،ؿ.)178
یافتِّا ٍ ًتایج
آیب زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر هجحث عیٌتیه ؽیویبیی ثِ ػٌَاى یه هجحث عرت ،زچبر وج فْوی ّغتٌس؟
ثزای ثزرعی ایي هَضَع عؤاالت سیز اس زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى دزعیسُ ؽس.
سؤال اٍل
زر ؽىل  ،1وسام گشیٌِ ًوَزار تغییزات حجن گبس  H2را ًغجت ثِ سهبى زرعت ًؾبى هیزّس؟
گشیٌِ ج دبعد فحیح ایي عؤال هی ثبؽس.
ًتبیج حبفل اس ثزرعی دبعدّبی زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر جسٍل  1آهسُ اعت .زر ایي جسٍل دبعد فحیح
عؤاالت ثقَرت ثَلس هؾرـ ؽسُاًس .ثزرعی دبعدّب ًؾبى هیزّس وِ ً 17فز « »%35/42اس زاًؼآهَساى ٍ ً 36فز «»%73/47
اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي عؤال دبعد زرعت زازُاًسّ .یچوسام اس زاًؼآهَساى عؤال را ثسٍى دبعد ًگذاؽتِاًس ٍلیً 3فز
« »6%/12اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي عؤال دبعد ًسازُاًس .ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت زر ّز زٍ گزٍُ هزثَط ثِ گشیٌِی الف هیثبؽس.
ً 13فز « »%27اس زاًؼآهَساى ٍ ً 7فز « »%14/29اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي گشیٌِ را اًتربة وززُاًس .ثز اعبط هقبحجِی فَرت
گزفتِ ،ثیؾتز زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ػلت اًتربة ایي گشیٌِ را تأثیز عزػت ٍاوٌؼ ثز رٍی همسار فزآٍرزُی تَلیسی
ثیبى وززًس ثِ ػجبرتی زیگز تقَر هیوززًس وِ اگز عزػت ٍاوٌؼ ثیؾتز ثبؽس ،همسار فزآٍرزُی تَلیس ؽسُ ًیش ثیؾتز ذَاّس
ثَز.
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ؽىل ً .1وَزار تغییزات حجن گبس ً H2غجت ثِ سهبى
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جسٍل ً .1تبیج حبفل اس ثزرعی دبعدّبی زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ثِ عؤاالت هجحث عیٌتیه ؽیویبیی.
عؤال اٍل ثِ هٌظَر ثزرعی هفَْم ػَاهل هؤثز ثز عزػت ٍاوٌؼ طزاحی گززیسُ اعت.
هَضَع
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ػَاهل هؤثز ثز عزػت ٍاوٌؼ

هحبعجِی عزػت هتَعط
راثطِی عزػت ٍاوٌؼ ٍ ضزایت
اعتَویَهتزی
چگًَگی هحبعجِی عزػت ٍاوٌؼ
ثب اعتفبزُ اس ًوَزار غلظت  -سهبى

سؤال دٍم بِ هٌظَر بزرسی ًحَُ ی هحاسبِ ی سزعت هتَسط طزاحی گزدیدُ است:
عِ هَل گبس زیًیتزٍصى دٌتباوغیس زر زهبی  50زرجِ عبًتیگزاز ٍ زر ظزف فلشی عز ثغتِ تجشیِ هیؽَز .اگز دظ اس
گذؽت  20ثبًیِ ،هجوَع هَلّبی گبس زرٍى ظزف  4/2هَل ثبؽس ،عزػت هتَعط تجشیِی  N2O5چٌس هَل ثز زلیمِ اعت؟

)4NO2(g) + O2(g
الف) 4/8

ة)2/4

)2N2O5(g
ز) 10/08

ج) /04

گشیٌِ ة جَاة زرعت ایي عؤال اعت.
ثز اعبط جسٍل ً 20 ،1فز « »%41/67اس زاًؼآهَساى ٍ ً 25فز « »%51/03اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي عؤال دبعد فحیح زازُ-
اًسً 1 .فز « »%2/08اس زاًؼآهَساى ٍ ً 17فز « »%34/69اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي عؤال دبعد ًسازُ اًس .زر ایي عؤال ثیؾتزیي
دبعد ًبزرعت زر ّز زٍ گزٍُ هزثَط ثِ گشیٌِ ی ج هی ثبؽسً 16 .فز « »%33/33اس زاًؼآهَساى ٍ ً 5فز « »%10/20اس زاًؾجَ
هؼلوبى ایي گشیٌِ را اًتربة ًوَزُاًس .ػسم زرن راثطِی ثیي ضزیت اعتَویَهتزی ّز هبزُ ٍ تؼساز هَل هقزفی یب تَلیسی آى
هبزُ ،ػوسُتزیي وج فْوی هؾبّسُ ؽسُ زر ثیي زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى هیثبؽس.
رابطِی بیي سزعت ٍاکٌص ٍ ضزایب استَکیَهتزی در سؤال سَم هَرد بزرسی قزار هی گیزد:
اگز راثطِی عزػت ٍاوٌؼ ثزای یه فزآیٌس گبسی ثِ ؽىل سیز ثبؽس ،وسام هطلت زرعت اعت؟
الف) ٍاوٌؼ ثقَرت 3A + 2C
ة) اگز 02

1
2

ٍ ; /اوٌؼ  Rثبؽس،

;

1

;5

1
3

; ٍاوٌؼ R

 5Bهیثبؽس.
 RC ; /01هیثبؽس.

ج) زر ًوَزار غلظت  -سهبى ٍاوٌؼ ،ؽیت ًوَزار  Bووتز اس ثمیِ اعت.
ز) زر گغتزُی سهبًی یىغبى ،راثطِی  2RA = 3 RCثزلزار اعت.
گشیٌِ ز دبعد فحیح ایي عؤال هی ثبؽس.

دَیؼ زر آهَسػ ػلَم دبیِ _____________________________________________
ًتبیج حبفل ًؾبى هیزّس وِ ً 8فز « »%16/67اس زاًؼآهَساى ٍ ً 17فز « »%34/69اس زاًؾجَ هؼلوبى گشیٌِی فحیح را
اًتربة وززُ اًسّ .یچ یه اس زاًؼآهَساى ایي عؤال را ثی دبعد ًگذاؽتِ اهب ً 8فز « »%16/33اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ آى دبعد
ًسازُ اًس .ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت ثِ ایي عؤال زر هیبى زاًؼآهَساى گشیٌِّبی الف ٍ ج ٍ زر ثیي زاًؾجَ هؼلوبى گشیٌِی ج
هیثبؽسً 16 .فز « »%33/33اس زاًؼآهَساى گشیٌِی الف ٍ ً 16فز « »%33/33اس زاًؼآهَساى ٍ ً 13فز « »%26/53اس زاًؾجَ
هؼلوبى ًیش گشیٌِی ج را اًتربة ًوَزُاًس .ثز اعبط هقبحجِّبی فَرت گزفتِ ،تؼسازی اس زاًؼآهَساى تقَر هیوززًس وِ
راثطِی عزػت ٍاوٌؼ ّوبًٌس یه راثطِی ریبضی ثَزُ ٍ هیتَاى آىرا زر یه ػسز ضزة ًوَز ثِ ّویي ػلت گشیٌِی الف
را ثزگشیسُاًسّ .وچٌیي زاًؾجَ هؼلوبى ٍ تؼسازی اس زاًؼآهَساى راثطِی ثیي ؽیت ًوَزار غلظت – سهبى عزػت ٍاوٌؼ ٍ
ضزایت اعتَویَهتزی هَاز ؽزوت وٌٌسُ زر ٍاوٌؼ را ثرَثی زرن ًٌوَزُ ٍ گشیٌِی ج را ثِ ػٌَاى دبعد زرعت اًتربة
وززًس.
در سؤال چْارم ،چگًَگی هحاسبِی سزعت ٍاکٌص با استفادُ اس ًوَدار غلظت – سهاى هَرد بزرسی
قزار هیگیزد:
ً -1وَزار تغییزات غلظت  NO2ثز اعبط ٍاوٌؼ )2NO2(g
اعت .عزػت ٍاوٌؼ زر  30ثبًیِی زٍم چٌس

1
الف)
15

1
ة)
30

) 2NO(g) + O2 (gآهسُ

اعت؟

2
ج)
15

1
ز)
60

دبعد فحیح ایي عؤال گشیٌِ ة اعت.
ً7فز« »%14/58اس زاًؼآهَساى ٍ ً 16فز « »%32/65اس زاًؾجَ هؼلوبى دبعد زرعت یؼٌی گشیٌِی ة را اًتربة وززُاًس.
ایي عؤال تَعط ّیچ وسام اس زاًؼآهَساى ثی دبعد گذاؽتِ ًؾسُ اعت اهب ً 6فز « »%12/25اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ آى دبعد
ًسازًس .ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت ثِ ایي عؤال زر ّز زٍ گزٍُ هزثَط ثِ گشیٌِی الف هی ثبؽسً 31 .فز « »%64/58اس زاًؼآهَساى
ٍ ً 18فز « »%36/73اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي گشیٌِ را ثزگشیسُاًس .هقبحجِّبی فَرت گزفتِ ًؾبى زاز وِ ّز زٍ گزٍُ یؼٌی
زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ،عزػت ٍاوٌؼ را هؼبزل عزػت تَلیس  NO2زر ًظز گزفتِاًس.
آیا در هبحث جزم اتوی – هَل ،داًصآهَساى ٍ داًطجَ هعلواى دچار کج فْوی ّستٌد؟
سؤال اٍل بِ هٌظَر بزرسی هفَْم جزم اتوی – هَل هطزح گزدیدُ است:
وسام گشیٌِ زر راثطِ ثب جزم اتوی فحیح اعت؟
الف) ٌّگبهی وِ هیگَیین جزم اتوی عسین ثزاثز  23اعت ،ثسیي هؼٌی اعت وِ جزم یه اتن عسین ثزاثز  23گزم اعت.
ة) ثِ هجوَع تؼساز دزٍتَىّب ٍ ًَتزٍىّبی یه اتن ،جزم اتوی هیگَیٌس.

____________________________________________________________ ثزرعی وجفْویّبی رایج زاًؼآهَساى زٍرُی...

ج) ػسز جزهی یه اتن ،تمزیجب" جزم هَلی آى را ًیش ًؾبى هیزّس.
1

ز) هٌظَر اس ٍاحس جزم اتوی ( 12 ،)amuجزم اتوی هیبًگیي وزثي اعت.
دبعد فحیح ایي عؤال گشیٌِ ج هی ثبؽس.
جسٍل ً 2ؾبى هی زّس وِ ً 6فز « »%15اس زاًؼآهَساى ٍ ً 22فز « »%44/90اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي عؤال دبعد فحیح
زازُاًس .توبهی زاًؼآهَساى ثِ ایي عؤال دبعد زازُ ٍ تٌْب ً 3فز « »%6/12اس زاًؾجَهؼلوبى آى را ثی دبعد گذاؽتِاًس .ثیؾتزیي
دبعد ًبزرعت ثِ ایي عؤال زر هیبى زاًؼآهَساى هزثَط ثِ گشیٌِی ة ٍ زر هیبى زاًؾجَ هؼلوبى هزثَط ثِ گشیٌِی ز هی ثبؽس.
ً 24فز « »%60اس زاًؼآهَساى گشیٌِی ة ٍ ً 11فز « »%22/45اس زاًؾجَ هؼلوبى ًیش گشیٌِی ز را ثِػٌَاى دبعد فحیح اًتربة
وززًس .هیتَاى گفت زلیل وج فْوی زاًؼآهَساى ایي اعت وِ آىّب تؼزیف ػسز جزهی ٍ هفَْم جزم اتوی ٍ تفبٍتّبی
آىّب را ثِ ذَثی زرن ًىززُاًس ٍ آىّب را ثِ جبی یىسیگز اعتفبزُ هیوٌٌس .هقبحجِّبی فَرت گزفتِ ثب زاًؾجَ هؼلوبى
ًؾبى زاز وِ آىّب جزم اتوی هیبًگیي وزثي را ثِػٌَاى هجٌبی ٍاحس وزثٌی زر ًظز هی گیزًس اهب طجك تؼزیف  ،amuجزم اتوی
فزاٍاىتزیي ایشٍتَح وزثي یؼٌی وزثي ( )12هجٌبی ٍاحس وزثٌی هی ثبؽس.
جسٍلً .2تبیج حبفل اس ثزرعی دبعدّبی زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ثِ عؤاالت هجحث جزم اتوی – هَل
هَضَع

زرفس
دبعد ثِ گشیٌِ
الف

هفَْم جزم اتوی

هفَْم جزم
هَلی
هفَْم هَل

زرفس
دبعد ثِ گشیٌِ
ة

زرفس
دبعد ثِ گشیٌِ

زرفس
دبعد ثِ گشیٌِ

ج

زرفس ثی

گزٍُ هَرز

دبعد

هطبلؼِ

ز

15

60

15

10

-

زاًؼآهَساى

8/16

18/37

44/90

22/45

6/12

زاًؾجَ هؼلوبى

20

32/50

42/50

-

5

زاًؼآهَساى

42/86

8/16

42/86

-

6/12

زاًؾجَ هؼلوبى

55

7/50

12/50

25

-

زاًؼآهَساى

24/49

24/49

6/12

38/78

6/12

زاًؾجَ هؼلوبى

در سؤال دٍم هفَْم جزم هَلی هَرد بزرسی قزار گزفتِ است:
 -2تزاسٍی سیز ،تؼساز اتنّبی هؾرـ ؽسُی زٍ ػٌقز را ٍسى هیوٌس .وسام ػٌقز زارای جزم هَلی ثیؾتز هیثبؽس؟

الف) چخ
ة) راعت
ج) ّیچىسام
گشیٌِ الف دبعد زرعت هی ثبؽس.

دَیؼ زر آهَسػ ػلَم دبیِ _____________________________________________
ّوبًطَر وِ زر جسٍل  2هؾبّسُ هیؽَز ،ثب ثزرعی دبعدّبی زازُ ؽسُ هؾرـ ؽس وِ ً 8فز « »%20اس زاًؼآهَساى ٍ 21
ًفز « »%42/86اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي عؤال دبعد فحیح زازُاًس .زر هجوَع ً 5فز ثِ ایي عؤال دبعد ًسازُاًس .ثیؾتزیي دبعد
ًبزرعت ثِ ایي عؤال زر ّز زٍ گزٍُ هزثَط ثِ گشیٌِی ج هی ثبؽسً 17 .فز « »%42/50اس زاًؼآهَساى ٍ ً21فز « »42%/86اس
زاًؾجَ هؼلوبى ایي گشیٌِ را اًتربة ًوَزُ اًس .ػسم زرن هفبّین هَل ٍ جزم هَلی ٍ راثطِی آىّب ثب تؼساز اتنّب ٍ جزم آىّب
ثز حغت گزم را هیتَاى ػلت وج فْوی زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر ًظز گزفت.
هفَْم هَل ،بِ عٌَاى یکی اس هفاّین پایِای ٍ کلیدی در علن ضیوی ،در سؤال سَم هَرد بزرسی قزار
هی گیزد:
وسام گشیٌِ زر هَرز هَل فحیح اعت؟
الف) تؼساز اتنّبی هَجَز زر یه هَل اس ّز گًَِی ؽیویبیی ،ثزاثز ثب ػسز آٍٍگبزرٍ اعت.
ة) تؼساز ٍاحسّبی فزهَلی زر  78/9گزم اس عسین دزولزات ) (NaClO4ثزاثز ثب  9/34×1023هی ثبؽس.
ج) یىبی جزم هَلی ثزاثز  mol. g-1هی ثبؽس.
ز) جزم هَلی  6/022×1023اتن  12Cثزاثز اعت ثب جزم اتوی آى ػٌقز ثز حغت گزم.
گشیٌِ ز دبعد فحیح ایي گشیٌِ هی ثبؽس.
ثب ثزرعی دبعدّبی زازُ ؽسُ هؾرـ ؽس وِ ً 10فز « »%25اس زاًؼآهَساى ٍ ً 19فز « »%38/78اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي
عؤال دبعد زرعت زازُاًس ٍ تٌْب ً 3فز اس ؽزوت وٌٌسگبى ثِ آى دبعد ًسازُاًس .ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت زر ثیي زاًؼآهَساى
هزثَط ثِ گشیٌِی الف ٍ زر هیبى زاًؾجَ هؼلوبى هزثَط ثِ گشیٌِی الف ٍ ة اعتً 22 .فز « »%55اس زاًؼآهَساى ٍ 12
ًفز« »%24/49اس زاًؾجَ هؼلوبى گشیٌِی الف را ثزگشیسُ ٍ ً 12فز « »%24/49اس زاًؾجَ هؼلوبى ًیش گشیٌِی ة را اًتربة
ًوَزُاًس.
ػلت وج فْوی زاًؼآهَساى ٍ تؼسازی اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي اعت وِ آىّب تؼزیف هَل ٍ ػسز آٍٍگبزرٍ را ثِ طَر
وبهل زرن ًىززُاًسّ .وچٌیي ػسم زرن رٍاثط ّن ارسی هیبى وویت ّب ٍ اعتفبزُ اس آىّب ثزای تجسیل ایي وویتّب ثِ
یىسیگز ثب اعتفبزُ اس وغزّبی تجسیل را هیتَاى اس زیگز ػَاهل وج فْوی زر ایي ثبرُ ثزؽوزز.
آیا داًصآهَساى ٍ داًطجَ هعلواى در هبحث اًحالل پذیزی دارای کج فْوی ّستٌد؟
در سؤال اٍل ،هحلَل سیزًطدُ ،سیز ضدُ ٍ فزا سیزضدُ هَرد بزرسی قزار هیگیزد.
یه ثطزی اس جبهس  ٍ Xیه هحلَل فَق اؽجبع اس آى زر اذتیبر زارین ،ثب افشٍزى یه « زاًِ » ثلَر حل ؽًَسُ ثِ
هحلَل چِ اتفبلی رخ هی زّس؟
الف) ثلَر حل ؽًَسُ زر هحلَل حل هیؽَز.
ة) ثلَر حل ؽًَسُ ثقَرت ًبهحلَل زر آى ثبلی هیهبًس.
ج) افشٍزى ثلَر حل ؽًَسُ ثبػث ایحبز ثلَر حل ؽًَسُی ثیؾتزی هیؽَز.
ز) همساری اس ثلَر حل ؽًَسُ زر هحلَل حل ؽسُ ٍ ثمیِی آى ثقَرت ًبهحلَل ثبلی هیهبًس.
گشیٌِ ج جَاة زرعت هی ثبؽس.
ثز اعبط جسٍل ً 2 ،3فز « »%5اس زاًؼآهَساى ٍ ً 6فز « »%12/25اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي عؤال دبعد فحیح زازُاًس.
توبهی زاًؼآهَساى ثِ ایي عؤال دبعد زازُ ٍ ً 4فز « »%8/16اس زاًؾجَ هؼلوبى آى را ثسٍى دبعد گذاؽتِاًس .ثیؾتزیي دبعد
ًبزرعت زر ّز زٍ گزٍُ هزثَط ثِ گشیٌِی ة هیثبؽسً 30 .فز « »%75اس زاًؼآهَساى ٍ ً 21فز « »%42/86اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي
گشیٌِ را اًتربة ًوَزُاًس .هقبحجِّبی فَرت گزفتِ ًؾبى زاز وِ ّز زٍ گزٍُ زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر هَرز
چگًَگی تجسیل هحلَلّبی عیزؽسُ ثِ فزا عیزؽسُ ٍ ثبلؼىظ زچبر وج فْوی ّغتٌس.

____________________________________________________________ ثزرعی وجفْویّبی رایج زاًؼآهَساى زٍرُی...

جسٍلً .3تبیج حبفل اس ثزرعی دبعد ّبی زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ثِ عؤاالت هجحث اًحالل دذیزی
زرفس

هَضَع

زرفس

زرفس

زرفس

دبعد ثِ

دبعد ثِ

دبعد ثِ

دبعد ثِ

گشیٌِ الف

گشیٌِ ة

گشیٌِ ج

گشیٌِ ز

هحلَل عیز ًؾسُ ،عیز ؽسُ ٍ فزا
عیز ؽسُ

زرفس
ثی دبعد

گزٍُ هَرز
هطبلؼِ

7/50

75

5

12/50

-

زاًؼآهَساى

6/12

42/86

12/25

30/61

8/16

زاًؾجَ

12/50

-

57/50

15

15

زاًؼآهَساى

22/45

20/41

28/57

-

28/57

زاًؾجَ

7/50

35

12/50

40

5

زاًؼآهَساى

36/73

6/12

12/25

36/73

8/17

زاًؾجَ

32/50

15

-

52/50

-

زاًؼآهَساى

22/45

16/33

4/08

51/02

6/12

زاًؾجَ

هؼلوبى
لبًَى ٌّزی

هؼلوبى
هغبئل اًحالل دذیزی

هؼلوبى
هفبّین اًحالل دذیزی

هؼلوبى

سؤال دٍم بِ هٌظَر بزرسی قاًَى ٌّزی طزح گزدیدُ است.
ثبثت لبًَى ٌّزی ) (KHثزای  O2زر آة ٍ زر زهبی  20زرجِ عبًتیگزاز ثزاثز ثب

 1/28 × 10 -3اعت .چٌس

گزم  O2زر  2/5لیتز آة ،زر توبط ثب اوغیضى ذبلـ ٍ زر فؾبر یه اتوغفز حل هیؽَز؟
الف) 10/2 × 10 -2

ة) 1/28 × 10 -3

ز) 8/6 × 10 -2

ج) 3/2 × 10 -3

دبعد زرعت ایي عؤال گشیٌِ الف اعت.
جسٍل ً 3ؾبى هیزّس وِ ً 5فز « »%12/50اس زاًؼآهَساى ٍ ً 11فز « »%22/45اس زاًؾجَ هؼلوبى دبعد فحیح را ثزگشیسُ-
اًس .زر هجوَع ً 20فز اس ؽزوت وٌٌسگبى ثِ ایي عؤال دبعد ًسازُاًس .ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت ثِ ایي عؤال زر ّز زٍ گزٍُ
هزثَط ثِ گشیٌِی ج هی ثبؽسً 23 .فز « »%57/50اس زاًؼآهَساى ٍ ً 14فز « »%28/57اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي گشیٌِ را ثِ ػٌَاى
دبعد فحیح اًتربة ًوَزُاًس .ػلت وج فْوی زر ّز زٍ گزٍُ زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى را هیتَاى ػسم زرن راثطِی
ذطی ًوَزار اًحالل دذیزی گبسّب زر آة ثز حغت فؾبر زاًغت.
در سؤال سَم ،هسائل اًجالل پذیزی هَرد بزرسی قزار هیگیزد.
اگز اًحالل دذیزی ًوىی  40 gثبؽس ،ثزای تْیِ ی  280 gهحلَل عیز ؽسُ اس آى ،چٌس گزم ًوه السم اعت؟
الف) 112

ة) 96

ج) 40

ز) 80

گشیٌِ ز دبعد فحیح هی ثبؽس.
ثب ثزرعی دبعدّبی زازُ ؽسُ هؾرـ ؽس وِ ً 16فز « »%40اس زاًؼآهَساى ٍ ً 18فز « »%36/73اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي
عؤال دبعد فحیح زازُاًس .زر هجوَع تٌْب ً 6فز اس افزاز ؽزوت وٌٌسُ ثِ ایي عؤال دبعد ًسازُاًس .ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت ثِ
ایي عؤال زر هیبى زاًؼآهَساى هزثَط ثِ گشیٌِی ة ٍ زر هیبى زاًؾجَ هؼلوبى هزثَط ثِ گشیٌِی الف هی ثبؽسً 14 .فز «»35%
اس زاًؼآهَساى گشیٌِی ة ٍ ً 18فز « »%36/73اس زاًؾجَ هؼلوبى ًیش گشیٌِی الف را ثزگشیسُاًس .ثزرعیّبی فَرت گزفتِ
ًؾبى زاز وِ ّز زٍ گزٍُ تقَر هیوززًس وِ اًحالل دذیزی ،ثیؾتزیي همسار هبزُی حل ؽسُ زر  100گزم هحلَل هیثبؽس.
هفاّین اًحالل پذیزی در سؤال چْارم هَرد بزرسی قزار هی گیزد.
زر راثطِ ثب اًحالل دذیزی هَاز زر آة ،وسام هَرز فحیح اعت؟

دَیؼ زر آهَسػ ػلَم دبیِ _____________________________________________
الف) اًحالل دذیزی ،ثیؾتزیي همسار اس یه حل ؽًَسُ اعت وِ زر  100 gهحلَل حل هیؽَز.
ة) اًحالل دذیزی گبسّب زر آة ثب زهب راثطِی هغتمین زارز.
ج) هحلَل آثی ثبرینعَلفبت ) ،(BaSO4فبلس یَى  Ba2+اعت.
ز) اًحالل دذیزی ًوىی زر زهبی 10زرجِ عبًتیگزاز  80 g ،اعت .اگز همسار هبزُی حل ؽًَسُ هَجَز زر  40 gحالل
ثزاثز  36 gثبؽس ،ایي هحلَل یه هحلَل فزاعیز ؽسُ اعت.
دبعد زرعت ایي عؤال گشیٌِ ز اعت.
ّوبىطَر وِ زر جسٍل  3آهسُ اعتً 21 ،فز « »%52/50اس زاًؼآهَساى ٍ ً 25فز « »%51/02اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي عؤال
دبعد فحیح زازُاًس .تٌْب ً 3فز اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي عؤال را ثی دبعد گذاؽتِاًس ٍ توبهی زاًؼآهَساى ثِ آى دبعد زازُاًس.
ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت ثِ ایي عؤال زر ّز زٍ گزٍُ هزثَط ثِ گشیٌِی الف هیثبؽسً 13 .فز « »%32/50اس زاًؼآهَساى ٍ ً 11فز
« »%22/45اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي گشیٌِ را اًتربة وززُاًس .هقبحجِّبی فَرت گزفتِ ًؾبى زاز وِ زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ
هؼلوبى وج فْویّبیی هؾبثِ وج فْویّبی عؤال لجل زارًس.
ثزرعی دبعدّبی زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ٍ همبیغِی آىّب ثب یىسیگز ًؾبى هیزّس وِ زرفس دبعدّبی زرعت
زاًؾجَ هؼلوبى ثیؾتز اس زرفس دبعدّبی زرعت زاًؼآهَساى هیثبؽس .زر عؤال اٍل هجحث عیٌتیه ؽیویبیی ( ًوَزار ٍ ) 1
عؤاالت اٍل ٍ زٍم هجحث جزم اتوی – هَل ( ًوَزار  ) 2تفبٍت سیبزی ثیي آىّب هؾبّسُ هیؽَز .ایي ثساى هؼٌب اعت وِ هیشاى
زرن زاًؾجَ هؼلوبى اس هفبّین عیٌتیه ؽیویبیی ،جزم اتوی  -هَل ٍ اًحاللدذیزی ثیؾتز اس زاًؼآهَساى اعت .ثب ایي حبل
هؾبّسُ هی ؽَز وِ زر ثزذی عؤاالت هجحث اًحالل دذیزی ( عؤاالت  ) 4 ٍ 3زرفس دبعدّبی فحیح زاًؼآهَساى ثیؾتز اس
زاًؾجَ هؼلوبى اعتً ( .وَزار ) 3
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ًوَزار .1همبیغِی زرفس فزاٍاًی دبعدّبی زرعت ثِ عؤاالت هجحث عیٌتیه ؽیویبیی تَعط زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى

____________________________________________________________ ثزرعی وجفْویّبی رایج زاًؼآهَساى زٍرُی...
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ًوَزار  .2همبیغِی زرفس فزاٍاًی دبعدّبی زرعت ثِ عؤاالت هجحث جزم اتوی – هَل تَعط زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى
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ًوَزار .3همبیغِی زرفس فزاٍاًی دبعدّبی زرعت ثِ عؤاالت هجحث اًحالل دذیزی تَعط زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى

ًتیجِ گیزی
ًتبیج دضٍّؼ حبضز ًؾبى هیزّس وِ ثب ٍجَز تفبٍت لبثل تَجِ زر هیشاى زرن زاًؾجَ هؼلوبى ٍ زاًؼآهَساى اس هفبّین
عیٌتیه ؽیویبیی ،جزم اتوی  -هَل ٍ اًحالل دذیزیٍ ،جَز وج فْوی زر ثیي زاًؾجَ هؼلوبى ثغیبر جسی اعت سیزا زاًؾجَ
هؼلوبى ،هؼلوبى آیٌسُی ایي عزسهیي ثَزُ ٍ ٍظیفِی آهَسػ ایي هفبّین را ثِ ػْسُ ذَاٌّس زاؽت ثٌبثزایي اگز زاًؾجَ هؼلوبى
زچبر وج فْوی ثبؽٌس ،ایي وج فْویّب را زر آیٌسُ ثِ زاًؼآهَساى ذَز ًیش هٌتمل وززُ ٍ ایي هَضَع ثِ فَرت یه چزذِ
تب اثس ازاهِ دیسا ذَاّس وزز .ػوسُتزیي وج فْویّبی زاًؼآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر هجحث اًحالل دذیزی اعت .اعتفبزُ اس

دَیؼ زر آهَسػ ػلَم دبیِ _____________________________________________
تجزثیبت آسهبیؾگبّی ٍ ػیٌی ٍ ّوچٌیي تمَیت هْبرتّبی ریبضی ثِ هٌظَر دیؾگیزی ٍ تقحیح وج فْوی زر ایي هجحث
دیؾٌْبز هیگززز .ثب هقبحجِ ٍ اجزای دزعؾٌبهِّبیی ًظیز دزعؾٌبهِی فَق زر فَافل هؼیي هیتَاى ثِ طَر زلیكتزی ثِ وج
فْویّبی زاًؼآهَساى دیثزز .تؾریـ ٍ رفغ وج فْویّبی هؼلوبى اس زاًؼآهَساى زؽَارتز اعت .ذَز آهَسی ٍ ّوچٌیي
ثزگشاری زٍرُّبی ضوي ذسهت ثزای هؼلوبى هیتَاًس ثِ ؽٌبعبیی ٍ رفغ وج فْویّبی آًبى ووه وٌس.

...____________________________________________________________ ثزرعی وجفْویّبی رایج زاًؼآهَساى زٍرُی
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