فصل دوم :در پی هوایی پاکیزه!
 قوانین بویل ،شارل و…
 -1در دمای ثابت ،حجم پیستونی که در فشار ابتدایی  1atmقراردارد؛ از  121𝑐𝑚3به  11𝑐𝑚3میرسانیم .فشار چند اتمسفرر اافافه هفد
است؟

 -2رانند ای در صبح یک روز سرد که دمای هوا ℃ -3است؛ فشار باد الستیک خود را روی  2/7اتمسرر تنظیم میکند .اگر در طول روز دمفا
به ℃ 27برسد؛ فشار درون تایر چهقدر میهود؟

 -3یک نمونه گاز در هرایط معین دارای فشار 𝑚𝑡𝑎 3و حجم 𝐿 4است .اگر فشار را افزایش دهیم (در همان هرایط) کدام گزینه حجفم گفاز
خواهد بود؟
الف) 𝐿3

ج) 𝐿1

ب) 𝐿4

د) 𝐿6

 -4یک نمونه گاز در هرایط معین دارای فشار 𝑚𝑡𝑎 1/7و حجم 𝐿 1است .اگر فشار را تا 𝑚𝑡𝑎 2افزایش دهیم (در همان هرایط) حجم گفاز
چهقدر میهود؟ حجم چهقدر تغییر کرد است؟

 -1یک نمونه گاز در هرایط معین دارای فشار 𝑚𝑡𝑎 1و حجم 𝐿 22/4است .اگر فشار را به میزان  1121𝑚𝑚𝐻gاففزایش دهفیم (در همفان
هرایط) حجم گاز چند میلیلیتر خواهد هد؟ منظور از واژ ی «هرایط» در این سؤال چیست؟

 -6کدام منحنی به دمای باالتر مربوط است؟
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 -7مقداری گاز کربن منوکسید ( )COدر فشار  𝑃1حجمی برابر با  8Lرا اهغال میکند؛ اگر در دمای یکسان فشار به میزان  33%افزایش یابد؛
حجم چند لیتر کم میهود؟ اگر حجم ابتدایی  21Lباهد؛ حجم نهایی چهقدر خواهد هد؟

 -8پس از برداهتن دیوار  ،فشار چهقدر کاهش مییابد؟ فشار ابتدایی را 𝑚𝑡𝑎 2در نظر بگیرید.

 -9ظرفی در فشار 𝑚𝑡𝑎 1/1در دمای ℃ 21با یک گاز پر هد است .اگر این ظرف دربسته را تا ℃ 61گرم کنیم؛ فشار آن چهقدر میهود؟

 -11بگویید «صرر مطلق» در هیمی گازها چه اهمیتی دارد؟

 -11حجم نمونهای از یک گاز در ℃ 71و 𝑚𝑡𝑎 1/71برابر 𝐿 1/71است .در چه دمایی (بر حسب ℃) این نمونه تحت فشار 𝑚𝑡𝑎 1حجم 𝐿1
را اهغال میکند؟

 -12بادکنکی به حجم  4لیتر را از هوای  21درجهی سلسیوس پر کرد و آن را بفه ممفق  11متفری زیفر سفطح دریاچفه میبفریم؛ در آنجفا
حجمش  1/6لیتر میهود .دمای آب در این ممق چهقدر است؟

 -13یک حباب هوا از ریهی یک غواص ممقپیما در ممق  21متری آزاد میهود و به سطح دریا میرسد .اگر دمای آب در ممفق  21متفری 7
درجهی سلسیوس و در سطح آب  12درجهی سانتی گراد باهد؛ نسبت حجم حباب هوا درست زیر سطح ،به حجم آن در ممق  21متفری
چهقدر است؟
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 -14حجم نمونهای از یک گاز در 𝐾 311و 𝑚𝑡𝑎 1/74برابر 𝐿 21است .در هرایط دما و فشار استاندارد (𝑃𝑇𝑆=℃ 0و 𝑚𝑡𝑎 )1این گاز چنفد
میلیلیتر کاهش حجم پیدا میکند؟

 قانون گازهای ایدهآل
 -11حجم مولی یک گاز کامل در فشار جو و در دماهای  273و  373کلوین چهقدر است؟

 -16حجم بالن هوای داغی  111متر مکعب است .این بالن چند مول هوا در فشار و دمای استاندارد دارد؟ در فشفار جفو و دمفای  71درجفهی
سانتیگراد چند مول هوا دارد؟

 -17تعداد مولهای گازی را بیابید که در ℃ 211و  111kPaحجمی برابر  1/18𝑚3دارد.

 -18جرم  211mLگاز  𝐶𝑙2در ℃ 21و فشار  1/31atmچهقدر است؟ ()Cl=31/1

 -19جدول زیر مربوط به گازهای اید آل است .آن را کامل کنید.
n
1/1mol

P
2atm

V

1/6atm

1L

4/41atm

11mL

1/1111mol

1/21L

2/6mol

T
℃111
111K
℃71

 48 -21گرم گاز اکسیژن (  )𝑂2در هرایط دما و فشار استاندارد ( )STPچه حجمی دارد؟ ()O=16

 -21دو مول  𝑁2در دمای  311Kدر ظرفی به حجم  1/11𝑚3قرار دارد .فشار نیتروژن را بیابید .چند گرم  𝑁2به ظفرف وارد کنفیم تفا فشفار
 1atmافزایش یابد؟ جرم اتمی نیتروژن  14است.
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 -22یک ظرف مربا را که میخواهند در خانه نگهداری کنند؛ تقریباً از مربا پر میکنند ،به گونهای که فقط  11سانتیمتر مکعب هوا در آن باقی
میماند .سپس درِ ظرف را با پوهشی دارای واهر الستیکی میبندند؛ بهطوریکه گاز بتواند از ظرف بیرون رود ،اما نتواند بفه آن وارد هفود.
سپس ظرف را به مدت نیم سامت در آب جوش میگذارند .پس از اینکه دمای ظفرف بفه دمفای  21درجفهی سلسفیوس برسفد ،چهقفدر
اختالف فشار بین دو طرف درپوش وجود دارد؟ از انبساط گرمایی مربا و ظرف چشم بپوهید.

 -23دو سوی جدار ی میان ظرف روبهرو حاوی گاز هیدروژن (  )𝐻2در دمای  311Kاست.
الف) چند گرم هیدروژن داخل کل مجمومه وجود دارد؟ ()H=1

ب) اگر جدار را برداریم؛ در چه دمایی فشار به  3/1atmمیرسد؟
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 -24چگالی گاز متان  29چگالی هوا است؛ از این گاز برای پر کردن بادکنکها استراد میهود.
الف) آیا بادکنکی که با متان پر هد  ،در هوا باال میرود؟ چرا؟
ب) راهی برای انداز گیری جرم گاز متان داخل یک بادکنک ارایه نمایید.

 -21در کدام واعیتهای فشار و دما ،گازهای حقیقی از رفتار اید آل ،انحراف نشان میدهند؟

 -26دربار ی درستی و نادرستی جمالت زیر صحبت کنید (با ذکر دلیل).
الف) تمام مولکولهای گاز هلیم در ℃ −111دارای انرژی جنبشی یکسان هستند.

ب) میانگین انرژی جنبشی مولکولهای  𝑂2از  𝑁2در دمای اتاق بیشتر است.
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3L
6/3atm

7L
3atm

پ) مجموع انرژی جنبشی مولکولهای  1/1مول  𝐶𝐹𝐶 − 11در دمفای ℃ 111برابفر بفا مجمفوع انفرژی جنبشفی مولکولهفای  1/21مفول
 𝐶𝐹𝐶 − 11در همان دما است.

ت) بخار آب در هرایط 𝑚𝑡𝑎 1/11و دمای 𝐾 411خیلی هبیه به یک گاز اید آل رفتار میکند.

 اثر گلخانهای ،اوزون
 -27الف) چه رابطهای بین طول موج ،فرکانس و سرمت امواج الکترومغناطیس وجود دارد؟
ب) رابطه بین انرژی و طول موج امواج الکترومغناطیس به چه هکل است؟

 -28نحو ی گرم هدن گلخانهها توسط نور خورهید را هرح دهید.

CFC -29ها چگونه الیهی اوزون را تخریب میکنند (با ذکر واکنشها)؟

 -31الستیک خودروها از مناصر کربن ،هیدروژن و کمی گوگرد ساخته هد اسفت .وقتفی یفک السفتیک آسفیبدید در اثفر اوزون را بررسفی
میکنیم؛ درصد کمی از اتمهای اکسیژن هم درون ساختار آن وجود دارد .فکر میکنید چرا؟

 سؤالهای کلی
 -31یک مقدار کربن تتراکلرید بر سطحی به ابعاد  11و  11سانتیمتر ،فشاری معادل با  1111پاسکال وارد میکند .اگر چگالی ایفن مفاد 1/4
برابر چگالی آب در ℃ 4باهد؛ جرم آن چهقدر است؟
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 -32فشار ناهی از  761میلیمتر جیو با فشار ناهی از چه ارترامی از آب برابری میکنفد؟ ایفن مقفدار آب چهقفدر انفرژی میگیفرد تفا ℃41
گرمترهود؟
𝑘g

g

چگالی آب و جیو به ترتیب برابر با  1111m3و  13/6cm3است .ظرفیت گرمایی ویژ ی آب را ℃  4/181𝐽/g.در نظر بگیرید .ابعاد سطح
را 𝑚 1/1فرض نمایید.

 -33جرم هوایی که بر روی یک متر مربع از روی سطح زمین ،فشار وارد میکند چهقدر است؟ اگر  77%جرم هوا را نیتروژن و مابقی را اکسیژن
تشکیل دهد؛ جرم هر کدام را جداگانه بیابید .اگر قطر زمین  12811کیلومتر باهد؛ جرم هواکر را بیابید.

 -34الف) ویژگی مشترک واکنشهای فتوهیمیایی چیست؟
ب) «مهدود فتوهیمیایی» چیست و چگونه ایجاد میهود؟
 -31اکسیدهای اسیدی مربوط به چه مناصری هستند و چرا به این نام خواند میهوند؟

 -36باران اسیدی چگونه بر کشاورزی تأثیر می گذارد؟ در صورتی که گوگرد و نیتروژن با اکسیژن هوا ترکیب هوند؛ آیفا بفا گذهفت زمفان pH
خاک آن منطقه تغییر میکند؟ چگونه؟

 -37دگرهکل چیست؟ آیا الماس و گرافیت فکه هر دو فقط از اتمهای کربن ساخته هد اند ف دگرهکلهای یکدیگر هستند؟

 -38مشخص کنید که مبارات زیر درست هستند یا نادرست؟ چرا؟
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الف) به میانگین فشار هوا در سطح دریا ،فشار استاندارد میگویند.

ب) زنگ زدن آهن ،مثالی از واکنش احتراق است.

ج) در دمای یکسان ،میانگین سرمت حرکت مولکولهای گاز هیدروژن از میانگین سرمت حرکت مولکولهای گاز نیتروژن کمتر است.

د) آب ،اکسید هیدروژن است.

 -39قطر هاخهی سمت راست یک لولهی « Uهکل» دو برابر قطر هاخهی سمت چپ است (قطر هاخهی سفمت چفپ  4cmمیباهفد) .ایفن
لوله حاوی مقداری آب میباهد .اگر به هاخهی سمت چپ نیروی  1Nوارد هود؛ آب در هاخهی سمت راسفت چهقفدر بفاال میآیفد؟ اگفر
بخواهیم آب در هاخهی سمت راست جابهجا هود؛ چه نیرویی به هاخهی سمت راست وارد آوریم؟

موفق باهید.
گرو هیمی دبیرستان
مالمه حلی پاسداران
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