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ی آهَسش ضیوی در ی دٍم هتَسطِ ٍ داًطجَ هعلواى رضتِآهَساى دٍرُّای رایج داًصفْویبزرسی کج

 ّا با یکدیگزهَل ٍ اًحالل پذیزی ٍ هقایسِ آى –هفاّین سیٌتیک ضیویایی، جزم اتوی 

 

 2ٍحیس اهبًی، 1رضب ًَری، اهیزهغؼَز حغیٌی

 
 23/4/98دذیزػ:                                                                         7/4/98زریبفت:     

 

 چکیدُ

هَل ٍ  –آهَساى ٍ زاًؾجَهؼلوبى زر هفبّین عیٌتیه ؽیویبیی، جزم اتوی ّبی زاًؼفْویزر دضٍّؼ حبضز ثِ ثزرعی وج

 17ی زّن همطغ هتَعطِ زٍم هٌطمِی زّن ٍ یبسّبآهَساى دبیًِفز اس زاًؼ 88دززاسین. زر ایي دضٍّؼ تؼساز اًحالل دذیزی هی

ًفز اس زاًؾجَ هؼلوبى رؽتِ ی آهَسػ ؽیوی هزوش آهَسػ ػبلی ؽْیس ثْؾتی تْزاى هؾبروت زاؽتٌس. ثزای  49ؽْز تْزاى ٍ 

ّبی زٍ رزیفی )زٍ تحلیلی ٍ تحمیك هیساًی ٍ ثِ هٌظَر جوغ آٍری اطالػبت اس تغت -ّبی تَفیفی اًجبم ایي دضٍّؼ اس رٍػ

زّس اعتفبزُ ؽسُ اعت. ًتبیج دضٍّؼ حبضز ًؾبى هی (CMDT)ّبی ؽیوی فْویّبی تؾریقی وجزٍف ثِ تغتعَیِ( هؼ

هَل ٍ  –آهَساى اس هفبّین عیٌتیه ؽیویبیی، جزم اتوی وِ ثب ٍجَز تفبٍت لبثل تَجِ زر هیشاى زرن زاًؾجَهؼلوبى ٍ زاًؼ

جسی تزاعت سیزا زاًؾجَ هؼلوبى، هؼلوبى آیٌسُ ایي عزسهیي ثَزُ فْوی زر ثیي زاًؾجَ هؼلوبى ثغیبر اًحالل دذیزی، ٍجَز وج

ّب را فْویفْوی ثبؽٌس، ایي وجی آهَسػ ایي هفبّین را ثِ ػْسُ ذَاٌّس زاؽت ثٌبثزایي اگز زاًؾجَ هؼلوبى زچبر وجٍ ٍظیفِ

اس  ّوچٌیي ِ دیسا ذَاّس وززآهَساى ذَز ًیش هٌتمل وززُ ٍ ایي هَضَع ثِ فَرت یه چزذِ تب اثس ازاهزر آیٌسُ ثِ زاًؼ

 اعت.  ؽسُفْوی زر ایي هجبحث ؽٌبعبیی آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ثزذی ػلل ثزٍس وجطزیك هقبحجِ ثب تؼسازی اس زاًؼ

  .هَل، اًحالل دذیزی –وج فْوی، عیٌتیه ؽیویبیی، جزم اتوی کلوات کلیدی: 
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 هقدهِ 

وَر زیگزی دظ اس وؾیسى زم آى  .«فیل ؽجیِ یه زیَار اعت»گفت:  یه وَر دظ  اس زعت سزى ثِ ثسى یه فیل

وٌیس فیل ؽجیِ ّز زٍی ؽوب اؽتجبُ هی»ّبی فیل گفت:وَر عَم دظ اس لوظ گَػ .«ًِ، ًِ، فیل ؽجیِ یه ریغوبى اعت»گفت:

ّب ّب ٍ الىتزٍىاتن "زیسى"فْن هب اس ؽیوی چٌساى هتفبٍت ثب تقَرات غلط ایي افزاز وَر ًیغت. هب لبزر ثِ . «یه ثبزثشى اعت

ّبیی وِ اغلت اؽتجبُ ّغتٌس هفَْم عبسی وٌین. ثسیي ّب را ثب اعتفبزُ اس ًوبیؼ ریبضی ٍ هسلًیغتین، ثٌبثزایي هب هججَرین آى

ػٌَاى تقَرات اس دیؼ دٌساؽتِ، اػتمبزات ّب ثِوج فْوی( 2010.)وبی ٍ ییي،گیزینّب لزار هیتزتیت زر هؼزك ایي وج فْوی

ثبؽس وِ یىی اس هْوتزیي ػَاهلی اعت وِ هبًغ ّبی عبزُ ٍ ثی تىلف، هفبّین غلط یب عَء تفبّن هفَْهی هیغیز ػلوی، ًظزیِ

هؾبّسات فَرت گزفتِ ًؾبى زازُ اعت وِ ثغیبری  (298،ؿ.1395)طجبطجبیی،ؽَز.آهَساى هیزار ٍ زائن زاًؼیبزگیزی هؼٌی

 (1079،ؿ.1992)گزیفیتظ ٍ دزعتَى،ّب زچبر هؾىل ّغتٌس.ّب ٍ تفبٍت ثیي آىَلىَلّب، هآهَساى ٌَّس زر زرن اتناس زاًؼ

زاؽتِ ثبؽٌس.  آهَساى ثِ هسارج ػبلی زر ؽیوی ثزعٌس، اهب ثب ایي حبل عطح ثبالیی اس وج فْوی را ًیشهوىي اعت وِ زاًؼ

ّبی هرتلفی ّغتٌس ٍ عطَح هتفبٍتی ؼ سهیٌِّب زارای دیىای آهَساى اغلت زؽَار اعت سیزا ّوِّبی زاًؼؽٌبعبیی وج فْوی

-تجزثیبت گذؽتِ :آهَساى ؽًَس اس جولِتَاًس ثبػث ثزٍس وج فْوی زر زاًؼػَاهل سیبزی هی ّبی ؽٌبذتی را زارًس.اس تَاًبیی

زر  ی هؾتزن اس ثزذی افطالحبتّبی تسریظ، اعتفبزُآهَساى، ػسم تَجِ ثِ ٍاصگبى اعتفبزُ ؽسُ زر والط، رٍػی زاًؼ

 )اٍنثز ّغتٌسؤآهَساى هّبی زرعی ٍ ... ّوِ زر ایجبز عَء تفبّن زر زاًؼّبی ػلوی ٍ غیز ػلوی، هتي ٍ تقبٍیز وتبةسثبى

-وٌٌس. ثیبى ٍ رٍػ تسریظ هی ءآهَساى المبّبیی را ثِ زاًؼتَاًٌس وج فْویثیبى، عجه ٍ ًوبزّب هی( 202،ؿ.2019ٍ ویْبى،

ٌّگبهی وِ هؼٌبی  چبلؾی جسی ثزای آهَذتي سثبى ٍ افطالحبت ؽیوی ایجبز وٌس. ثٌبثزایي تَاًس هٌجز ثِ وج فْوی ؽَز ٍ

ثساًس وِ هؼٌبیی هتفبٍت اسآًچِ زر سًسگی رٍسهزُ هَرز اعتفبزُ لزار  آهَسزاًؼ گیزز ثبیسهییه افطالح هَرز ثزرعی لزار 

ی هؼلن زرهَرز هَضَػی ٍعیلِِززُ ؽسُ ثگیزز، زارز. ثِ ذقَؿ زر یه والط ؽیوی، افطالحبت ٍ ٍاصگبى ثىبر ثهی

ّوچٌیي اطالػبت هَجَز زر ( 59،ؿ.2013) ؽي،آهَساى تفغیز ؽًَس.ی زاًؼٍعیلِِای هتفبٍت ثذبؿ، هوىي اعت ثگًَِ

زلیل زیگز وج فْوی ایي اعت وِ هؼلوبى هوىي ( 94،ؿ.2010)عغي ٍ ایٌه،ایٌتزًت ًیش هوىي اعت عجت وج فْوی ؽًَس. 

آهَساى زاًؼ لجلی هٌبعت ٍ السم را ثزای زرن هفبّین ًساؽتِ ثبؽٌس آهَساى را ًبزیسُ ثگیزًس ٍ زاًؼزگی زاًؼاعت عطح آهب

 .(257،ؿ1988)عَآلز،

 

 االت پژٍّصؤس
ّبی زاًؾجَ هؼلوبى زر هفبّین عیٌتیه ؽیویبیی، هَل ٍ جزم اتوی ٍ اًحالل دذیزی، چِ وج فْوی (1

 زر ایي هجبحث زارز؟آهَساى ّبی زاًؼارتجبطی ثب وج فْوی

آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر هفبّین عیٌتیه ؽیویبیی، هَل ٍ جزم اتوی زالیل ایجبز وج فْوی زر زاًؼ (2

 ٍ اًحالل دذیزی چیغت؟ 

 

 ی آهاری جاهعِ

-ی یبسزّن هسرعِآهَساى دبیًِفز اس زاًؼ  48 ی زّن ٍآهَساى دبیًِفز اس زاًؼ 40 ی آهبری دضٍّؼ حبضز،جبهؼِ 

ٍ ّوچٌیي  97-98فیشیه ٍ ػلَم تجزثی زر عبل تحقیلی  –ّبی ریبضی ؽْز تْزاى، زر رؽتِ 17ی ػالهِ طجبطجبئی هٌطمِی 

 ثبؽس.ی آهَسػ ؽیوی هیًفز اس زاًؾجَ هؼلوبى هزوش آهَسػ ػبلی ؽْیس ثْؾتی تْزاى زر رؽتِ 49تؼساز 

 

 رٍش پژٍّص 

یلی ٍ تحمیك هیساًی اعتفبزُ ؽسُ اعت. ثِ هٌظَر جوغ آٍری تحل –ّبی تَفیفی ثزای اًجبم ایي دضٍّؼ، اس رٍػ 

اعتفبزُ ؽسُ  (CMDT)ّبی ؽیوی فْویّبی تؾریقی وجّبی زٍ رزیفی )زٍ عَیِ( هؼزٍف ثِ تغتاطالػبت، اس تغت

ّبی ٌِال هفَْهی ثب زٍ یب چٌس گشیٌِ اعت ٍ رزیف زٍم، چْبر یب دٌج تَضیح احتوبلی ثزای توبم گشیؤاعت. رزیف اٍل یه ع
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آهَساى ّبی ایي رٍػ ایي اعت وِ هی تَاى ثِ ًمطِ ًظزات زاًؼاس هشیت .(133،ؿ2004) ٍاًگ،رزیف اٍل ارائِ هی زّس 

 .(178،ؿ2004)لیي،تزی زارز ٍ اس ًظز سهبًی همزٍى ثِ فزفِ اعت دی ثزز. ّوچٌیي هسیزیت راحت

 

 ّا ٍ ًتایجیافتِ
 عیٌتیه ؽیویبیی ثِ ػٌَاى یه هجحث عرت، زچبر وج فْوی ّغتٌس؟ آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر هجحثآیب زاًؼ

 دزعیسُ ؽس. آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبىزاًؼ ثزای ثزرعی ایي هَضَع عؤاالت سیز اس

 

 سؤال اٍل

 زّس؟را ًغجت ثِ سهبى زرعت ًؾبى هی H2وسام گشیٌِ ًوَزار تغییزات حجن گبس  ،1زر ؽىل 

 .سگشیٌِ ج دبعد فحیح ایي عؤال هی ثبؽ

زر ایي جسٍل دبعد فحیح . آهسُ اعت 1آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر جسٍل ّبی زاًؼًتبیج حبفل اس ثزرعی دبعد

 «%47/73» ًفز 36آهَساى ٍ اس زاًؼ« %42/35»ًفز  17زّس وِ ّب ًؾبى هیثزرعی دبعد.  اًساالت ثقَرت ثَلس هؾرـ ؽسُؤع

ًفز  3اًس ٍلیدبعد ًگذاؽتِ ثسٍىال را ؤآهَساى عوسام اس زاًؼّیچ. اًسال دبعد زرعت زازُؤاس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي ع

. ثبؽسی الف هیثیؾتزیي دبعد ًبزرعت زر ّز زٍ گزٍُ هزثَط ثِ گشیٌِ. اًسال دبعد ًسازُؤاس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي ع« 6/12%»

ی فَرت ثز اعبط هقبحجِ. اًساًتربة وززُگشیٌِ را اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي  «%29/14»ًفز  7آهَساى ٍ اس زاًؼ «%27»ًفز  13

ی تَلیسی ثیز عزػت ٍاوٌؼ ثز رٍی همسار فزآٍرزُأآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ػلت اًتربة ایي گشیٌِ را تزاًؼ ثیؾتزگزفتِ، 

ًیش ثیؾتز ذَاّس ی تَلیس ؽسُ وززًس وِ اگز عزػت ٍاوٌؼ ثیؾتز ثبؽس، همسار فزآٍرزُثیبى وززًس ثِ ػجبرتی زیگز تقَر هی

 .ثَز
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 ًغجت ثِ سهبى   H2ًوَزار تغییزات حجن گبس  .1ؽىل 
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 .االت هجحث عیٌتیه ؽیویبییؤآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ثِ عّبی زاًؼًتبیج حبفل اس ثزرعی دبعد  .1جسٍل 

 .ثز ثز عزػت ٍاوٌؼ طزاحی گززیسُ اعتؤال اٍل ثِ هٌظَر ثزرعی هفَْم ػَاهل هؤع

زرفس  هَضَع

دبعد ثِ گشیٌِ 

 الف

زرفس 

دبعد ثِ 

 گشیٌِ ة

زرفس 

دبعد ثِ گشیٌِ 

 ج

زرفس 

دبعد ثِ 

 گشیٌِ ز

 زرفس

 دبعد ثسٍى

گزٍُ هَرز 

 هطبلؼِ

 

 ثز ثز عزػت ٍاوٌؼؤػَاهل ه

 

 آهَساىزاًؼ - 23 42/35 58/14 27

 زاًؾجَهؼلوبى 12/6 - 47/73 12/6 29/14

 

 ی عزػت هتَعطهحبعجِ

 آهَساىزاًؼ 08/2 .42/10 33/33 67/41 50/12

 زاًؾجَهؼلوبى 69/34 04/2 20/10 03/51 04/2

ی عزػت ٍاوٌؼ ٍ ضزایت راثطِ

 اعتَویَهتزی

 آهَساىزاًؼ - 67/16 33/33 67/16 33/33

 زاًؾجَهؼلوبى 33/16 69/34 53/26 16/8 29/14

ی عزػت ٍاوٌؼ چگًَگی هحبعجِ

 سهبى -ثب اعتفبزُ اس ًوَزار غلظت 

 آهَساىزاًؼ - 34/8 50/12 58/14 58/64

 زاًؾجَهؼلوبى 25/12 12/6 25/12 65/32 73/36

 

 سؤال  دٍم بِ هٌظَر بزرسی ًحَُ ی هحاسبِ ی سزعت هتَسط طزاحی گزدیدُ است:

اس  ؽَز. اگز دظزر ظزف فلشی عز ثغتِ تجشیِ هیزرجِ عبًتیگزاز ٍ  50زر زهبی ًیتزٍصى دٌتباوغیس هَل گبس زی عِ

 چٌس هَل ثز زلیمِ اعت؟ N2O5ی هَل ثبؽس، عزػت هتَعط تجشیِ 2/4ّبی گبس زرٍى ظزف ثبًیِ، هجوَع هَل 20گذؽت 

2N2O5(g)                  4NO2(g) + O2(g) 
 08/10ز(                            /04ج(                               4/2ة(                          8/4الف( 

 ة جَاة زرعت ایي عؤال اعت. گشیٌِ

-ال دبعد فحیح زازُؤاس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي ع%« 03/51»ًفز  25آهَساى ٍ اس زاًؼ%« 67/41»ًفز  20، 1ثز اعبط جسٍل 

ال ثیؾتزیي ؤال دبعد ًسازُ اًس. زر ایي عؤاس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي ع%« 69/34»ًفز  17آهَساى ٍ اس زاًؼ%« 08/2»ًفز  1اًس. 

اس زاًؾجَ %« 20/10»ًفز  5آهَساى ٍ اس زاًؼ%« 33/33»ًفز  16د ًبزرعت زر ّز زٍ گزٍُ هزثَط ثِ گشیٌِ ی ج هی ثبؽس. دبع

ی ثیي ضزیت اعتَویَهتزی ّز هبزُ ٍ تؼساز هَل هقزفی یب تَلیسی آى اًس. ػسم زرن راثطِهؼلوبى ایي گشیٌِ را اًتربة ًوَزُ

 ثبؽس.آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى هیُ زر ثیي زاًؼسُ ؽسّتزیي وج فْوی هؾبهبزُ، ػوسُ

 

 ال سَم هَرد بزرسی قزار هی گیزد:ؤی بیي سزعت ٍاکٌص ٍ ضزایب استَکیَهتزی در سرابطِ

 ی عزػت ٍاوٌؼ ثزای یه فزآیٌس گبسی ثِ ؽىل سیز ثبؽس، وسام هطلت زرعت اعت؟اگز راثطِ
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  ز اس ثمیِ اعت.ووت Bسهبى ٍاوٌؼ، ؽیت ًوَزار  -ج( زر ًوَزار غلظت 

 ثزلزار اعت. 2RA = 3 RCی ی سهبًی یىغبى، راثطِز( زر گغتزُ

 گشیٌِ ز دبعد فحیح ایي عؤال هی ثبؽس.
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ی فحیح را اس زاًؾجَ هؼلوبى گشیٌِ %«69/34»ًفز  17آهَساى ٍ اس زاًؼ %«67/16»ًفز  8زّس وِ ًتبیج حبفل ًؾبى هی

اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ آى دبعد  %«33/16»ًفز  8ال را ثی دبعد ًگذاؽتِ اهب ؤایي عآهَساى اًتربة وززُ اًس. ّیچ یه اس زاًؼ

ی ج ّبی الف ٍ ج  ٍ زر ثیي زاًؾجَ هؼلوبى گشیٌِآهَساى گشیٌِال زر هیبى زاًؼؤًسازُ اًس. ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت ثِ ایي ع

اس زاًؾجَ  %«53/26»ًفز  13آهَساى ٍ اس زاًؼ %«33/33»ًفز  16ی الف ٍ آهَساى گشیٌِاس زاًؼ %«33/33»ًفز  16ثبؽس. هی

وززًس وِ آهَساى تقَر هیّبی فَرت گزفتِ، تؼسازی اس زاًؼاًس. ثز اعبط هقبحجِی ج را اًتربة ًوَزُهؼلوبى ًیش گشیٌِ

ی الف یٌِرا زر یه ػسز ضزة ًوَز ثِ ّویي ػلت گشتَاى آىی ریبضی ثَزُ ٍ هیی عزػت ٍاوٌؼ ّوبًٌس یه راثطِراثطِ

سهبى عزػت ٍاوٌؼ ٍ  –ی ثیي ؽیت ًوَزار غلظت آهَساى راثطِاًس. ّوچٌیي زاًؾجَ هؼلوبى ٍ تؼسازی اس زاًؼرا ثزگشیسُ

ی ج را ثِ ػٌَاى دبعد زرعت اًتربة ضزایت اعتَویَهتزی هَاز ؽزوت وٌٌسُ زر ٍاوٌؼ را ثرَثی زرن ًٌوَزُ ٍ گشیٌِ

 وززًس.

سهاى هَرد بزرسی  –ی سزعت ٍاکٌص با استفادُ اس ًوَدار غلظت بِال چْارم، چگًَگی هحاسؤدر س

 گیزد: قزار هی

 

آهسُ   2NO(g) + O2 (g)              2NO2(g)ثز اعبط ٍاوٌؼ  NO2ًوَزار تغییزات غلظت  -1

   ی زٍم چٌس ثبًیِ 30اعت. عزػت ٍاوٌؼ زر 

   
 اعت؟  

                                                                                                                       

 
1الف( 

15
1ة(                           

30
2ج(                                      

15
1ز(                                

60
 

 

 دبعد فحیح ایي عؤال گشیٌِ ة اعت.

اًس. ی ة را اًتربة وززُاس زاًؾجَ هؼلوبى دبعد زرعت یؼٌی گشیٌِ %«65/32»ًفز  16آهَساى ٍ اس زاًؼ %«58/14»ًفز7

اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ آى دبعد  %«25/12»ًفز  6آهَساى ثی دبعد گذاؽتِ ًؾسُ اعت اهب ال تَعط ّیچ وسام اس زاًؼؤایي ع

آهَساى اس زاًؼ %«58/64»ًفز  31ی الف هی ثبؽس. ٍ گزٍُ هزثَط ثِ گشیٌِال زر ّز زؤًسازًس. ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت ثِ ایي ع

یؼٌی وِ ّز زٍ گزٍُ  زازّبی فَرت گزفتِ ًؾبى اًس. هقبحجِاس زاًؾجَ هؼلوبى ایي گشیٌِ را ثزگشیسُ %«73/36»ًفز  18ٍ 

 اًس.زر ًظز گزفتِ NO2آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى، عزػت ٍاوٌؼ را هؼبزل عزػت تَلیس زاًؼ

 آهَساى ٍ داًطجَ هعلواى دچار کج فْوی ّستٌد؟هَل، داًص –آیا در هبحث جزم اتوی 

 هَل هطزح گزدیدُ است: –ال اٍل بِ هٌظَر بزرسی هفَْم جزم اتوی ؤس

 وسام گشیٌِ زر راثطِ ثب جزم اتوی فحیح اعت؟ 

 گزم اعت. 23زم یه اتن عسین ثزاثز اعت، ثسیي هؼٌی اعت وِ ج 23گَیین جزم اتوی عسین ثزاثز الف( ٌّگبهی وِ هی

 گَیٌس.ّبی یه اتن، جزم اتوی هیّب ٍ ًَتزٍىة( ثِ هجوَع تؼساز دزٍتَى
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 زّس.جزم هَلی آى را ًیش ًؾبى هی "ج( ػسز جزهی یه اتن، تمزیجب

1(، amu) جزم اتویز( هٌظَر اس ٍاحس 
12

 جزم اتوی هیبًگیي وزثي اعت. 

 ی ثبؽس.دبعد فحیح ایي عؤال گشیٌِ ج ه

ال دبعد فحیح ؤاس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي ع %«90/44»ًفز  22آهَساى ٍ اس زاًؼ %«15»ًفز  6ًؾبى هی زّس وِ  2جسٍل 

اًس. ثیؾتزیي ِاس زاًؾجَهؼلوبى آى را ثی دبعد گذاؽت %«12/6»ًفز  3ال دبعد زازُ ٍ تٌْب ؤآهَساى ثِ ایي عاًس. توبهی زاًؼزازُ

ی ز هی ثبؽس. ی ة ٍ زر هیبى زاًؾجَ هؼلوبى هزثَط ثِ گشیٌِآهَساى هزثَط ثِ گشیٌِال زر هیبى زاًؼؤدبعد ًبزرعت ثِ ایي ع

ػٌَاى دبعد فحیح اًتربة ی ز را ثِاس زاًؾجَ هؼلوبى ًیش گشیٌِ %«45/22»ًفز  11ی ة ٍ آهَساى گشیٌِاس زاًؼ %«60»ًفز  24

ّبی ّب تؼزیف ػسز جزهی ٍ هفَْم جزم اتوی ٍ تفبٍتیي اعت وِ آىآهَساى اتَاى گفت زلیل وج فْوی زاًؼوززًس. هی

ّبی فَرت گزفتِ ثب زاًؾجَ هؼلوبى وٌٌس. هقبحجِّب را ثِ جبی یىسیگز اعتفبزُ هیاًس ٍ آىّب را ثِ ذَثی زرن ًىززُآى

، جزم اتوی amuاهب طجك تؼزیف  ػٌَاى هجٌبی ٍاحس وزثٌی زر ًظز هی گیزًسّب جزم اتوی هیبًگیي وزثي را ثًِؾبى زاز وِ آى

 ( هجٌبی ٍاحس وزثٌی هی ثبؽس.12تزیي ایشٍتَح وزثي یؼٌی وزثي )فزاٍاى

 
 هَل –االت هجحث جزم اتوی ؤآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ثِ عّبی زاًؼًتبیج حبفل اس ثزرعی دبعد .2جسٍل

 

 ال دٍم هفَْم جزم هَلی هَرد بزرسی قزار گزفتِ است:ؤدر س

 ثبؽس؟وٌس. وسام ػٌقز زارای جزم هَلی ثیؾتز هیی زٍ ػٌقز را ٍسى هیّبی هؾرـ ؽسُتزاسٍی سیز، تؼساز اتن -2

 
 الف( چخ

 ة( راعت

 یچىسام ج( ّ

 گشیٌِ الف دبعد زرعت هی ثبؽس.

زرفس  هَضَع

دبعد ثِ گشیٌِ 

 الف

زرفس 

دبعد ثِ گشیٌِ 

 ة

زرفس 

دبعد ثِ گشیٌِ 

 ج

زرفس 

دبعد ثِ گشیٌِ 

 ز

زرفس ثی 

 دبعد

گزٍُ هَرز 

 هطبلؼِ

 آهَساىزاًؼ - 10 15 60 15 هفَْم جزم اتوی

 زاًؾجَ هؼلوبى 12/6 45/22 90/44 37/18 16/8

هفَْم جزم 

 هَلی

 آهَساىزاًؼ 5 - 50/42 50/32 20

 زاًؾجَ هؼلوبى 12/6 - 86/42 16/8 86/42

 آهَساىزاًؼ - 25 50/12 50/7 55 هفَْم هَل

 زاًؾجَ هؼلوبى 12/6 78/38 12/6 49/24 49/24
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 21آهَساى ٍ اس زاًؼ %«20»ًفز  8وِ  ؽسّبی زازُ ؽسُ هؾرـ ؽَز، ثب ثزرعی دبعدهؾبّسُ هی 2ّوبًطَر وِ زر جسٍل 

دبعد اًس. ثیؾتزیي ال دبعد ًسازُؤًفز ثِ ایي ع 5اًس. زر هجوَع ال دبعد فحیح زازُؤاس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي ع%« 86/42»ًفز 

اس « 42/%86»ًفز 21آهَساى ٍ اس زاًؼ %«50/42»ًفز  17ی ج  هی ثبؽس. ال زر ّز زٍ گزٍُ هزثَط ثِ گشیٌِؤًبزرعت ثِ ایي ع

ّب ّب ٍ جزم آىّب ثب تؼساز اتنىی آزاًؾجَ هؼلوبى ایي گشیٌِ را اًتربة ًوَزُ اًس. ػسم زرن هفبّین هَل ٍ جزم هَلی ٍ راثطِ

  آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر ًظز گزفت.تَاى ػلت وج فْوی زاًؼثز حغت گزم را هی

ال سَم هَرد بزرسی قزار ؤای ٍ کلیدی در علن ضیوی، در سهفَْم هَل، بِ عٌَاى یکی اس هفاّین پایِ

 :هی گیزد

 وسام گشیٌِ زر هَرز هَل فحیح اعت؟

 ب ػسز آٍٍگبزرٍ اعت.ی ؽیویبیی، ثزاثز ثّبی هَجَز زر یه هَل اس ّز گًَِالف( تؼساز اتن

 هی ثبؽس. 34/9×1023ثزاثز ثب  (NaClO4)گزم اس عسین دزولزات   9/78ة( تؼساز ٍاحسّبی فزهَلی زر 

mol. gج( یىبی جزم هَلی ثزاثز 
 هی ثبؽس. 1-

Cاتن  022/6×1023ز( جزم هَلی 
 ثزاثز اعت ثب جزم اتوی آى ػٌقز ثز حغت گزم. 12

 بؽس.گشیٌِ ز دبعد فحیح ایي گشیٌِ هی ث

اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي  %«78/38»ًفز  19آهَساى ٍ اس زاًؼ %«25»ًفز  10وِ  ؽسّبی زازُ ؽسُ هؾرـ ثب ثزرعی دبعد

آهَساى اًس. ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت زر ثیي زاًؼًفز اس ؽزوت وٌٌسگبى ثِ آى دبعد ًسازُ 3اًس ٍ تٌْب ال دبعد زرعت زازُؤع

 12آهَساى ٍ اس زاًؼ %«55»ًفز  22ی الف ٍ ة اعت. ى زاًؾجَ هؼلوبى هزثَط ثِ گشیٌِی الف ٍ زر هیبهزثَط ثِ گشیٌِ

ی ة را اًتربة اس زاًؾجَ هؼلوبى ًیش گشیٌِ %«49/24»ًفز  12ی الف را ثزگشیسُ ٍ اس زاًؾجَ هؼلوبى گشیٌِ %«49/24»ًفز

 اًس.ًوَزُ

ّب تؼزیف هَل ٍ ػسز آٍٍگبزرٍ را ثِ طَر عت وِ آىآهَساى ٍ تؼسازی اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي اػلت وج فْوی زاًؼ

ّب ثِ ّب ثزای تجسیل ایي وویتاًس. ّوچٌیي ػسم زرن رٍاثط ّن ارسی هیبى وویت ّب ٍ اعتفبزُ اس آىوبهل زرن ًىززُ

 تَاى اس زیگز ػَاهل وج فْوی زر ایي ثبرُ ثزؽوزز.یىسیگز ثب اعتفبزُ اس وغزّبی تجسیل را هی

 ٍ داًطجَ هعلواى در هبحث اًحالل پذیزی دارای کج فْوی ّستٌد؟  آهَساىآیا داًص

 .گیزدال اٍل، هحلَل سیزًطدُ، سیز ضدُ ٍ فزا سیزضدُ هَرد بزرسی قزار هیؤدر س

ؽًَسُ ثِ  ثلَر حل« زاًِ » ٍ یه هحلَل فَق اؽجبع اس آى زر اذتیبر زارین، ثب افشٍزى یه  Xیه ثطزی اس جبهس 

 زّس؟ هحلَل چِ اتفبلی رخ هی

 . ؽَزثلَر حل ؽًَسُ زر هحلَل حل هی( الف

 .هبًسثلَر حل ؽًَسُ ثقَرت ًبهحلَل زر آى ثبلی هی( ة

 .ؽَزی ثیؾتزی هیافشٍزى ثلَر حل ؽًَسُ ثبػث ایحبز ثلَر حل ؽًَسُ( ج

 .هبًسی آى ثقَرت ًبهحلَل ثبلی هیهمساری اس ثلَر حل ؽًَسُ زر هحلَل حل ؽسُ ٍ ثمیِ( ز

 اة زرعت هی ثبؽس.گشیٌِ ج جَ

اًس. ال دبعد فحیح زازُؤاس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي ع %«25/12»ًفز  6آهَساى ٍ اس زاًؼ %«5»ًفز  2، 3ثز اعبط جسٍل 

اًس. ثیؾتزیي دبعد دبعد گذاؽتِ ثسٍىاس زاًؾجَ هؼلوبى آى را  %«16/8»ًفز  4ال دبعد زازُ ٍ ؤآهَساى ثِ ایي عتوبهی زاًؼ

اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي  %«86/42»ًفز  21آهَساى ٍ اس زاًؼ %«75»ًفز  30ثبؽس. ی ة هیزٍُ هزثَط ثِ گشیًٌِبزرعت زر ّز زٍ گ

آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر هَرز ّبی فَرت گزفتِ ًؾبى زاز وِ ّز زٍ گزٍُ زاًؼاًس. هقبحجِگشیٌِ را اًتربة ًوَزُ

 ؼىظ زچبر وج فْوی ّغتٌس.ّبی عیزؽسُ ثِ فزا عیزؽسُ ٍ ثبلچگًَگی تجسیل هحلَل
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 االت هجحث اًحالل دذیزیؤآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ثِ عًتبیج حبفل اس ثزرعی دبعد ّبی زاًؼ .3جسٍل

 
زرفس  هَضَع

دبعد ثِ 

 گشیٌِ الف

زرفس 

دبعد ثِ 

 گشیٌِ ة

زرفس 

دبعد ثِ 

 گشیٌِ ج

زرفس 

دبعد ثِ 

 گشیٌِ ز

زرفس 

 ثی دبعد

گزٍُ هَرز 

 هطبلؼِ

ُ، عیز ؽسُ ٍ فزا هحلَل عیز ًؾس

 عیز ؽسُ

 آهَساىزاًؼ - 50/12 5 75 50/7

زاًؾجَ  16/8 61/30 25/12 86/42 12/6

 هؼلوبى

 آهَساىزاًؼ 15 15 50/57 - 50/12 لبًَى ٌّزی

زاًؾجَ  57/28 - 57/28 41/20 45/22

 هؼلوبى

 آهَساىزاًؼ 5 40 50/12 35 50/7 هغبئل اًحالل دذیزی

زاًؾجَ  17/8 37/36 25/12 12/6 73/36

 هؼلوبى

 آهَساىزاًؼ - 50/52 - 15 50/32 هفبّین اًحالل دذیزی

زاًؾجَ  12/6 02/51 08/4 33/16 45/22

 هؼلوبى

 

 .ال دٍم بِ هٌظَر بزرسی قاًَى ٌّزی طزح گزدیدُ استؤس

   ثزاثز ثب  زرجِ عبًتیگزاز  20زر زهبی  ٍ زر آةO2  ثزای   (KH) ثبثت لبًَى ٌّزی  

     
اعت. چٌس  28/1×  10 -3  

 ؽَز؟حل هیفؾبر یه اتوغفز  زرٍ زر توبط ثب اوغیضى ذبلـ  ،آة لیتز 5/2  زر  O2گزم 

 6/8×  10 -2ز(                   2/3×  10 -3ج(                 28/1×  10 -3ة(              2/10×  10 -2الف( 

 .دبعد زرعت ایي عؤال گشیٌِ الف اعت

-اس زاًؾجَ هؼلوبى دبعد فحیح را ثزگشیسُ %«45/22»ًفز  11آهَساى ٍ اس زاًؼ %«50/12»ًفز  5زّس وِ ًؾبى هی 3جسٍل 

ال زر ّز زٍ گزٍُ ؤاًس. ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت ثِ ایي عال دبعد ًسازُؤًفز اس ؽزوت وٌٌسگبى ثِ ایي ع 20اًس. زر هجوَع 

اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي گشیٌِ را ثِ ػٌَاى  %«57/28»ًفز  14آهَساى ٍ اس زاًؼ %«50/57»ًفز  23ی ج هی ثبؽس. هزثَط ثِ گشیٌِ

ی تَاى ػسم زرن راثطِآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى را هیاًس. ػلت وج فْوی زر ّز زٍ گزٍُ زاًؼدبعد فحیح اًتربة ًوَزُ

 ذطی ًوَزار اًحالل دذیزی گبسّب زر آة ثز حغت فؾبر زاًغت.

  .گیزدَم، هسائل اًجالل پذیزی هَرد بزرسی قزار هیال سؤدر س

 هحلَل عیز ؽسُ اس آى، چٌس گزم ًوه السم اعت؟ g 280ثبؽس، ثزای تْیِ ی  g 40اگز اًحالل دذیزی ًوىی 

  80ز(                              40ج(                               96ة(                         112الف( 

 ز دبعد فحیح هی ثبؽس. گشیٌِ

اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي  %«73/36»ًفز  18آهَساى ٍ اس زاًؼ %«40»ًفز  16وِ  ؽسّبی زازُ ؽسُ هؾرـ ثب ثزرعی دبعد 

اًس. ثیؾتزیي دبعد ًبزرعت ثِ ًفز اس افزاز ؽزوت وٌٌسُ ثِ ایي عؤال دبعد ًسازُ 6اًس. زر هجوَع تٌْب ال دبعد فحیح زازُؤع

« 35»%ًفز  14ی الف هی ثبؽس. ی ة ٍ زر هیبى زاًؾجَ هؼلوبى هزثَط ثِ گشیٌِآهَساى هزثَط ثِ گشیٌِزر هیبى زاًؼایي عؤال 

ّبی فَرت گزفتِ اًس. ثزرعیی الف را ثزگشیسُاس زاًؾجَ هؼلوبى ًیش گشیٌِ %«73/36»ًفز  18ی ة ٍ آهَساى گشیٌِاس زاًؼ

 ثبؽس. گزم هحلَل هی 100ی حل ؽسُ زر وِ اًحالل دذیزی، ثیؾتزیي همسار هبزُوززًس ًؾبى زاز وِ ّز زٍ گزٍُ تقَر هی

 .هفاّین اًحالل پذیزی در سؤال  چْارم هَرد بزرسی قزار هی گیزد

 زر راثطِ ثب اًحالل دذیزی هَاز زر آة، وسام هَرز فحیح اعت؟
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 .ؽَزلَل حل هیهح g 100اًحالل دذیزی، ثیؾتزیي همسار اس یه حل ؽًَسُ اعت وِ زر ( الف

 .ی هغتمین زارزاًحالل دذیزی گبسّب زر آة ثب زهب راثطِ( ة

Ba، فبلس یَى (BaSO4)عَلفبت هحلَل آثی ثبرین( ج
 .اعت +2

حالل  g 40ی حل ؽًَسُ هَجَز زر اعت. اگز همسار هبزُ g 80، زرجِ عبًتیگزاز 10  ز( اًحالل دذیزی ًوىی زر زهبی

 یه هحلَل فزاعیز ؽسُ اعت.  ثبؽس، ایي هحلَل g 36  ثزاثز

 دبعد زرعت ایي عؤال گشیٌِ ز اعت.

اس زاًؾجَ هؼلوبى ثِ ایي عؤال   %«02/51»ًفز  25آهَساى ٍ اس زاًؼ %«50/52»ًفز  21، آهسُ اعت 3جسٍل زر طَر وِ ّوبى

اًس. آهَساى ثِ آى دبعد زازُی زاًؼاًس ٍ توبهًفز اس زاًؾجَ هؼلوبى ایي عؤال  را ثی دبعد گذاؽتِ 3اًس. تٌْب دبعد فحیح زازُ

ًفز  11آهَساى ٍ اس زاًؼ%« 50/32»ًفز  13ثبؽس. ی الف هیثیؾتزیي دبعد ًبزرعت ثِ ایي عؤال زر ّز زٍ گزٍُ هزثَط ثِ گشیٌِ

اًؾجَ آهَساى ٍ زّبی فَرت گزفتِ ًؾبى زاز وِ زاًؼاًس. هقبحجِاس زاًؾجَ هؼلوبى ایي گشیٌِ را اًتربة وززُ%« 45/22»

 ّبی عؤال  لجل زارًس.ّبیی هؾبثِ وج فْویهؼلوبى وج فْوی

ّبی زرعت زّس وِ زرفس دبعدّب ثب یىسیگز ًؾبى هیی آىآهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى ٍ همبیغِّبی زاًؼثزرعی دبعد

( ٍ  1یبیی ) ًوَزار ثبؽس. زر عؤال  اٍل هجحث عیٌتیه ؽیوآهَساى هیّبی زرعت زاًؼزاًؾجَ هؼلوبى ثیؾتز اس زرفس دبعد

ؽَز. ایي ثساى هؼٌب اعت وِ هیشاى ّب هؾبّسُ هی( تفبٍت سیبزی ثیي آى 2هَل ) ًوَزار  –عؤاالت اٍل ٍ زٍم هجحث جزم اتوی 

آهَساى اعت. ثب ایي حبل دذیزی ثیؾتز اس زاًؼهَل ٍ اًحالل -زرن زاًؾجَ هؼلوبى اس هفبّین عیٌتیه ؽیویبیی، جزم اتوی 

آهَساى ثیؾتز اس ّبی فحیح زاًؼ( زرفس دبعد 4ٍ  3َز وِ زر ثزذی عؤاالت هجحث اًحالل دذیزی ) عؤاالت هؾبّسُ هی ؽ

 (  3زاًؾجَ هؼلوبى اعت. ) ًوَزار 

 

 

 
 آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبىّبی زرعت ثِ عؤاالت هجحث عیٌتیه ؽیویبیی تَعط زاًؼی زرفس فزاٍاًی دبعدهمبیغِ .1ًوَزار

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 4سؤال 3سؤال 2سؤال 1سؤال

 سینتیک شیمیایی

 دانشجو معلمان دانش آموزان



 ...یآهَساى زٍرُّبی رایج زاًؼفْویثزرعی وج ____________________________________________________________

 

 
 آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبىهَل تَعط زاًؼ –ّبی زرعت ثِ عؤاالت هجحث جزم اتوی ی زرفس فزاٍاًی دبعدبیغِهم .2ًوَزار 

 

 
 آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبىّبی زرعت ثِ عؤاالت هجحث اًحالل دذیزی تَعط زاًؼی زرفس فزاٍاًی دبعدهمبیغِ .3ًوَزار

 

  ًتیجِ گیزی

آهَساى اس هفبّین ثب ٍجَز تفبٍت لبثل تَجِ زر هیشاى زرن زاًؾجَ هؼلوبى ٍ زاًؼ زّس وًِتبیج دضٍّؼ حبضز ًؾبى هی

هَل ٍ اًحالل دذیزی، ٍجَز وج فْوی زر ثیي زاًؾجَ هؼلوبى ثغیبر جسی اعت سیزا زاًؾجَ  -عیٌتیه ؽیویبیی، جزم اتوی 

ْسُ ذَاٌّس زاؽت ثٌبثزایي اگز زاًؾجَ هؼلوبى ی آهَسػ ایي هفبّین را ثِ ػی ایي عزسهیي ثَزُ ٍ ٍظیفِهؼلوبى، هؼلوبى آیٌسُ

آهَساى ذَز ًیش هٌتمل وززُ ٍ ایي هَضَع ثِ فَرت یه چزذِ ّب را زر آیٌسُ ثِ زاًؼزچبر وج فْوی ثبؽٌس، ایي وج فْوی

اعتفبزُ اس  آهَساى ٍ زاًؾجَ هؼلوبى زر هجحث اًحالل دذیزی اعت.ّبی زاًؼتزیي وج فْویتب اثس ازاهِ دیسا ذَاّس وزز. ػوسُ
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ّبی ریبضی ثِ هٌظَر دیؾگیزی ٍ تقحیح وج فْوی زر ایي هجحث تجزثیبت آسهبیؾگبّی ٍ ػیٌی ٍ ّوچٌیي تمَیت هْبرت

تزی ثِ وج تَاى ثِ طَر زلیكی فَق زر فَافل هؼیي هیّبیی ًظیز دزعؾٌبهِگززز. ثب هقبحجِ ٍ اجزای دزعؾٌبهِدیؾٌْبز هی

آهَساى زؽَارتز اعت. ذَز آهَسی ٍ ّوچٌیي ّبی هؼلوبى اس زاًؼتؾریـ ٍ رفغ وج فْویثزز. آهَساى دیّبی زاًؼفْوی

 ّبی آًبى ووه وٌس.تَاًس ثِ ؽٌبعبیی ٍ رفغ وج فْویّبی ضوي ذسهت ثزای هؼلوبى هیثزگشاری زٍرُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...یآهَساى زٍرُّبی رایج زاًؼفْویثزرعی وج ____________________________________________________________
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