
 

 

 دوره ای شیمی دهمهای  تمرین ردپای گازهادرزندگی: فصل دوم  موزش شیمیآ

 .درهریک ازواکنش های زیرنام موادشرکت کننده رابنویسیدوآن راموازنه کنید -1

   آ)  Si + 2Cl2 → SiCl4سیلیسیم                                                                                             + کلر  →سیلیسیم تتراکلرید 

     ب)  2H2S + 3O2 → 2SO2 +2H2Oهیدروژن سولفید                                                       + اکسیژن  →گوگرددی اکسید + آب 

 پ)  2Al + Fe2O3 → Al2O3 +2 Feآلومینیم                                                        + اکسید (III)آهن →آلومینیم اکسید + آهن 

 ت)    4NH3 +5 O2 → 4NO + 6H2Oآمونیاک                                                            + اکسیژن  →نیتروژن مونوکسید + آب  

 ث) CaCl2 +2 NaF →2 NaCl + CaF2کلسیم کلرید                                     + سدیم فلوئورید  →سدیم کلرید + کلسیم فلوئورید 

 : معادله موازنه شده واکنش تولیدآمونیاک به صورت زیراست  -2

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) 

 آمونیاک به چندمول گازهیدروژن نیازاست؟کیلوگرم 5/22برای تهیه (آ

                       
           

         
 

          

         
 

         

          
              

 به چندگرم گازهیدروژن وچندگرم گازنیتروژن نیازاست؟ STPلیترآمونیاک در 6633برای تولید( ب
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دراین شرایط چربی ذخیره شده درکوهان این .شترجانوری است که می تواندچندین روز رابدون نوشیدن آب درهوای گرم بیابان سپری کند -6

 :زیراکسایش یافته وافزون برتولیدانرژی آب موردنیازجانوررانیزتامین می کند  جانورمطابق واکنش

2C57H110O6 (s) +163O2(g) → 114CO2(g) + 110H2O(l) 

 .جرم آب تولیدشده ازاکسایش یک کیلوگرم چربی راحساب کنید

 .جدول زیرراکامل کنید( آ -2

 نمادیافرمول شیمیایی نام گاز
 میزان واکنش پذیری

 دردماوفشار اتاق

 آرایش الکترون

 نقطه ای
 آالینده یاغیرآالینده (ریال)قیمت هرلیتر

 ناچیز Ar آرگون
 

 غیرآالینده 132

 زیاد O2 اکسیژن
 

 غیرآالینده 65

 زیاد CH4 متان

 

 آالینده 6

 کم CO2 کربن دی اکسید
 

 آالینده 16

 ناچیز N2 نیتروژن
 

 غیرآالینده 71

 .وواکنش ناپذیراستدرمقایسه بااکسیژن ازنظرشیمیایی غیرفعال نیتروژن *

 دربسته بندی خوراکی استفاده ازکدام گازمناسب تراست؟چرا؟ (ب

 .گازنیتروژن چون عالوه برواکنش پذیری ناچیزازنظراقتصادی مقرون به صرفه تراست
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 مونیاک است مشخص کنیدهریک ازگلوله هانشان دهنده چه اتمی است؟آدرنمودارزیرکه مربوط به تهیه گاز( آ -5

 .جاهای خالی راپرومولکول های موردنظررادرمحفظه های خالی رسم کنید( ب
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گازشهری به طورعمده ازمتان تشکیل شده ودرمحیطی که اکسیژن کم است به صورت ناقص می سوزدوبخارآب کربن  -3

.مونوکسیدنوروگرماتولیدمی کند  

.واکنش سوختن ناقص متان رابنویسیدوموازنه کنیدمعادله (آ  

2CH4(g) + 3O2(g) → 2CO(g) + 4 H2O(g) 

 چندلیتراست؟ STPگرم متان در  26حاصل ازسوختن ناقص   COحجم گاز( ب

                  
          

         
 

         

          
 

          

         
            

 .استفاده می شود.........( گازوئیل ، بنزین و )به عنوان سوخت سبزبه جای سوخت های فسیلی(C2H5OH)کشورهاازاتانولدربرخی  -7

 .معادله واکنش سوختن کامل اتانول رابنویسیدوموازنه کنید( آ

C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g)  

 .برمیزان آالینده هایی داردکه به هواکره واردمی شود؟توضیح دهیداستفاده ازاتانول به جای سوخت های فسیلی چه اثری ( ب

 : معادله واکنش سوختن بنزین 

2C8H18(l) + 25O2(g) → 16CO2(g) + 18H2O(g)  

واردهواکره می شودکه هردوگازگلخانه ای ( H2Oوسه برابر  CO2چهاربرابر)بیشتری H2Oو  CO2ازسوختن یک مول سوخت فسیلی مانندبنزین 

 .مصرف می شود(بیش ازچهاربرابر) وجب افزایش دمای کره زمین می شوندهمچنین ازسوختن سوخت فسیلی مانندبنزین اکسیژن بیشتریاندوم

 Chemistryhome1.blog.ir 35536166-33122753662 محمدیوسف زاده:تهیه وتنظیم



 

 

 دوره ای شیمی دهمهای  تمرین ردپای گازهادرزندگی: فصل دوم  موزش شیمیآ

 .جدول زیرداده هایی رادرباره خودروهای یک کشورتوسعه یافته نشان می دهد -6

 

 A. راتعیین کنیدگرم گازکربن دی اکسیدمنتشرمی کندبرچسب این خودرو 135خودرودراین کشوربه ازای طی یک کیلومتر ینوع( آ 

کنیدساالنه چندکیلوگرم گازکربن دی اکسیدبراثراستفاده کیلومترطی می کندحساب 16333هرخودروبه طورمیانگین ساالنه مسافتی حدود( ب

 ازهرخودروواردهواکره می شود؟

 (Kg)حداقل گازکربن دی اکسید (Kg)حداکثرگازکربن دی اکسید برچسب آالیندگی
A  2133=123/3×16333 - 
B  2523=123/3×16333  2133=123/3×16333 

C  2733=155/3×16333  2523=123/3×16333 
D  6333=173/3×16333  2733=155/3×16333 
E  6223=133/3×16333  6333=173/3×16333 

F  2353=225/3×16333  6223=133/3×16333 
G -  2353=225/3×16333  
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یوروومالیات متغیرکه به 133مالیات ساالنه برابربا.فرض کنیداین کشوردرراستای توسعه پایدارساالنه دونوع مالیات ازمالکان خودرودریافت می کند( پ

ساالنه  Eباشندخودروبابرچسب  ازپرداخت مالیات معافAای برچسب راگرخودروهای دا.دمیزان گازکربن دی اکسیدتولیدشده ازخودروبستگی دار

 .(اضافی دویورومالیات متغیرمی پردازد CO2هرخودروبه ازای تولیدهرصدکیلوگرم : راهنمایی )می پردازد؟مالیات چندیورو

 ](6333 – 2133) ÷133 [ × 2+  133=  116 یورو :   مالیات  قلحدا

 ](6223 – 2133)  ÷133 [× 2+  133=  2/125 یورو :   حداکثر مالیات 
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