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  هواي آلوده حاوي چه موادي است؟
  مخلوطي از گازهاي گوناگون كه به طور يكنواخت در هواكره پخش شده اند          )آ                             

  اوزون                                                                        )ت                                 مواد آلي غير فرار        )پ                         ذره هاي معلق                ) ب              

 ت- پ-ب)4ت                  -ب-آ) 3پ                 -ب-آ) 2ت            –پ -آ) 1

  چند مورد از مطالب زير در مورد اكسيدهاي نيتروژن درست اند؟ 2
  .دو جزء آالينده هاي هوا هستندهر  •

 .گاز نيتروژن مونواكسيد قهوه اي رنگ است •

 .گاز نيتروژن مونواكسيد واكنش پذيري بااليي دارد و مي تواند با اكسيژن واكنش دهد •

 .است NO2بيشتر از اين نسبت در NOنسبت تعداد الكترون هاي ناپيوندي به پيوندي در  •

1(1                              2(2                               3(3                                        4(4 

  است؟ نادرستبا توجه به معادله توليد اوزون تروپوسفري چند مورد از موارد زير  3
 .غلظت اوزون افزايش مي يابد،   NO2در يك روز آفتابي با كاهش غلظت  •

 .اوزون تروپوسفري در هواي آلوده استرنگ قهوه اي هوا به دليل وجود  •

  .است 2نسبت تعداد الكترون هاي ناپيوندي به پيوندي دراوزون برابر  •

 .اوزون تروپوسفري يكي از آالينده هاي هوا است •

1 (1                              2(2                               3(3                                        4(4 

  درست است؟) CO  ,   NO    ,CxHy      SO2 ,(  چه تعداد از مطالب زير در مورد گازهاي 4
  .جزء گازهاي خروجي از اگزوز خودروها هستند •

 .در همه آنها، يكي ازمواد اوليه در واكنش شيميايي تشكيل آنها، گاز اكسيژن موجود در اگزوز است •

 .درآنها گازي  قهوه اي رنگ وجود دارد •

 .از آنها از سوختن ناقص هيدروكربن ها توليد مي شوديكي  •

1 (1                              2(2                               3(3                                        4(4 

  چند مورد از مطالب زير درست اند؟ 5
  .بيشتر از هواي خشك و پاك استسرعت فرسودگي ساختمان ها و پوسيدگي خودروها در هواي آلوده  •

 .امروزه با رشد دانش و فناوري و گسترش صنايع گوناگون، دسترسي به هواي پاك بيشتر شده است •

• CxHyهيدروكربن محسوب مي شود و بدون هر گونه سوختن و از طريق تبخير از منبع سوخت خارج و وارد هوا كره مي شود ،. 

 .رطوبت وجود دارد در هواي پاك، مقدار ثابتي آب به صورت •

1(1                              2(2                               3(3                                        4(4  

 
6  

 

  چند مورد از مطالب زير در مورد كاتاليزگر درست است؟ 
  .در صنايع گوناگون مي توانند سبب كاهش آلودگي محيط زيست شوند) الف

  .استفاده از آن ها مي توان واكنش ها را در دماي پايين تر انجام داد با)ب

  .با استفاده از آن ها مي توان مقدار نهايي فراورده ها را افزايش داد) پ

  .با استفاده از آن ها مي توان پايداري فراورده ها را افزايش داد) ت

1 (1                          2(2  3(3  4(4  

  پايه دوازدهم - )3(شيمي :درس

�ا
ت ���� ����-���٤
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برابر انرژي فعال سازي واكنش باشد و درصورت استفاده  75/1اگردرغياب كاتاليزگر، آنتالپي واكنش . است KJ560واكنشي برابرآنتالپي  7

  :كاهش يابد ، انرژي فعال سازي و آنتالپي واكنش در حضور كاتاليزگر به ترتيب برابر است با % 20ازكاتاليزگر انرژي فعال سازي  

1(260 – 560                    2 (260  - 448                            3 (256 – 560                              4 (256 –  448 

اگر بدانيم .انجام مي دهيم  +Fe2واكنش تجزيه محلول هيدروژن پراكسيد را يك بار بدون كاتاليزگر و بار ديگر در حضور كاتاليزگر  8

  و نيز دما در هر دو آزمايش يكسان است كدام نمودار در مورد اين واكنش درست است؟ H2O2غلظت اوليه ي 

  )منحني آزمايش بدون كاتاليز گر(                                                                 ) منحني آزمايش كاتاليز شده ------ (

  
1(1                                     2(2                                 3(3                                4(4 

  چند مورد از مطالب زير درست است؟ 9
 .توليدميشود ونيتروژن اكسيژن مونوكسيدازواكنش نيتروژن اندكي مقدار اتاق دردماي �

 .نيازندارد فعالسازي انرژي به متان سوختن واكنش �

 .دهد نمي واكنش اتاق هيدروژن دردمايهمانند گاز  فسفرسفيدبااكسيژن �

 .شود مي زيست محيط آلودگي استفادهازكاتاليزگرسبب �

 .بيشتراست واكنش بيشترباشدسرعت واكنش آنتالپي هرچه �

 .بيشتراست واكنش بيشترباشدآنتالپي وفرآورده دهنده واكنش انرژي سطح تفاوت هرچه �

 .كمتراست واكنش بيشترباشدسرعت واكنش فعالسازي انرژي هرچه �

 .هستند  ها هاپايدارترازفرآورده دهنده گرماگير،واكنش هاي درواكنش �

 
1(1                                     2(2                                 3(3                                4(4 

  با  توجه به نمودارهاي زير، چند مورد از مطالب زير درست است؟  10

  

  

  

  

  

  

  

  
  . بيشتراست) 2(،ازسرعتواكنش )  1(در شرايط يكسان،سرعتواكنش  -الف

  .كم تر است 2كيلو ژول از انرژي فعالسازي واكنش  90به اندازه  1انرژي فعالسازي واكنش ) ب

  .پايدارتر هستند 2نش از فراورده هاي واك 1فراورده هاي واكنش )پ

  .منفي است 2و  1واكنش  H∆ عالمت )ت

1(1                     2(2                                  3(3                                 4(4 

11  

 

  چه تعداد از مطالب زير درست اند ؟
  .هر كاتاليزگر مي تواند يك واكنش معين را سرعت ببخشد * 

  .كاتاليزگرها بايد در برابر شرايط انجام واكنش هاي شيميايي پايدار بمانند * 

  .مبدل كاتاليستي خودروها ، توري هايي از جنس فلزهاي پالتين ، پاالديم و روديم هستند * 

  . مبدل مي شودNO2خروجي از اگزوز خودروها در مجاورت مبدل كاتاليستي به سرعت به گاز  N2Oگاز * 

1 (4                                  2 (3                                 3(2                                     4 (1 

 

https://t.me/yazdahomiy


  تبديل مي شود؟)هايي(هيدروكربن هاي نسوخته در اگزوز خودروها پس از عبور از مبدل كاتاليستي به چه گاز 12

1 (CO2                       2 (CO2 ،  H2O                         3 (CO2 ، O2                         4(N2 ، O2 

13  

 

. كيلومتر مسافت طي كند 20.000خودرو فعاليت داشته باشد و هر خودرو ساليانه به طور ميانگين  500.000در صورتي كه در شهرتهران 

آالينده ها شده و مقدار آالينده هاپس از كاربرد مبدل استفاده از مبدل كاتاليستي به تقريب سبب كاهش چند درصدي جرم كل 

  كاتاليستي در يك سال ، چند تن خواهد بود ؟

 CO CxHy NO فرمول شيميايي آالينده

مقدار آالينده بر حسب گرم به 

 ازاي طي يك كيلومتر

 04/1 67/1 6 در غياب مبدل

 04/0 07/0 6/0 در حضور مبدل

1 (85 – 7100                      2 (85 – 7500                      3 (92 – 7100                      4 (92 - 7500 

  ؟نمي باشدكدام مورد از شرايط كاتاليزگر مناسب در مبدل كاتاليستي  14

  . هر كاتاليزگر اغلب اختصاصي و انتخابي عمل مي كند ) 1

  .ي واكنش هاي را سرعت ببخشد  هركاتاليزگر بايد سرعت همه) 2

  . در حضور كاتاليزگر نبايد واكنش هاي ناخواسته ديگري انجام شود ) 3

  .كاتاليزگر در شرايط انجام واكنش بايد پايداري شيميايي و گرمايي مناسبي داشته باشد ) 4

تبديل مي  N2، به گاز NO2و   NOي گازهاي در مبدل كاتاليستي خودروهاي ديزلي با ورود گاز آمونياك و انجام واكنش شيمياي 15

  به گاز آمونياك كدام است ؟ N2شوند ،در معادله شيميايي موازنه شده آن نسبت گاز 
1 (3                                          2 (5/2                                          3 (2                                   4 (5/1 

با توجه به جدول زير كه مقدار برخي از آالينده ها را در گازهاي خروجي از اگزوز خودروها در غياب و ودر حضور مبدل هاي  16

xكاتاليستي نشان مي دهد در حضور مبدل كاتاليستي آالينده yC H با چه درصدي كاهش مي يابد؟  

CO x فرمول شيميايي آالينده yC H NO 

مقدار آالينده برحسب گرم 

 به ازاي طي يك كيلومتر

 04/1 67/1 99/5 در غياب مبدل

 04/0 07/0 61/0 در حضور مبدل

1 (81/95                         2 (96                     3 (97  4 (93 

NO(g)درواكنش 17 NO (g) NH (g) N (g) H O(g)+ + → +2 3 2 22 2   نقش اكسنده را دارند؟) گونه ها( كدام گونه  3

  3و2گزينه ) 4نيتروژن منو اكسيد          ) 3نيتروژن دي اكسيد      ) 2آمونياك         ) 1

 

  چه تعداد از عبارتهاي زير صحيح هستند؟  18
  .آالينده هاي  خروجي از اگزوز خودرو ها به صفر مي رسداستفاده از مبدل هاي كاتاليستي مقدار )الف

  .همه واكنش هاي انجام شده در مبدل هاي كاتاليستي گرماده بوده و ازنوع اكسايش و كاهش هستند) ب

  .با استفاده از كاتاليزگر مي توان واكنش را در دماهاي پايين تري انجام داد) پ

  .مبدل هاي كاتاليستي استيكي از فلزات به كار رفته در  Ruفلز ) ت

1 (2  2 (1  3 (4  4 (3 

تعداد اتم n( اگر هيدروكربن نسوخته در موتور خودرو نوعي آلكان باشد براي سوختن كامل آن به چند مول اكسيژن نياز خواهد بود؟ 19

  . )هاي كربن آلكان است

1(n +3 1                    2 (n3                         3(
n +3 1

2
                      4   (n −3 1 

NOچند برابرمجموع ضرايب استوكيومتري  مواد در حذف COمجموع ضرايب استوكيومتري مواد در معادله شيميايي حذف  20
  هنگام استفاده از مبدل هاي كاتاليستي است؟

1 (8/0                 2 (25/1                      3 (2                4  (1  
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N2(g)+ 3H2(g)هاي جدول زير، كه به تعادل زير، كه به تعادل گازي  با توجه به داده 21  2NH3(g) , مربوط است، كدام مطلب ،

  درست است؟

mol-2L) (°C)دما  2)K 
 در مخلوط تعادلي NH3درصد مولي 

10 atm 100 atm 1000 atm 
209 650 51 82 98 

468 5/0 4 25 80 

758 014/0 5/0 5 13 

  .يابد در فشار ثابت، دما، ثابت تعادل و درصد مولي آمونياك به يك نسبت كاهش مي) 1

  .واكنش مثبت است H∆سطح انرژي واكنش دهندها، به سطح انرژي فراورده نزديكتر ) 2

  .يابد در دماي ثابت، با افزايش فشار ثابت تعادل و درصد مولي آمونياك افزايش مي) 3

  .ها بيشتر است دهنده هاي پيوندي واكنش ها از مجموع انرژي پيوندي فراورده مجموع انرژي) 4

 
  ؟نيست كدام گزينه جزء شرايط بهينه فرآيند هابر  22

  اكسيد    ) ІІ(استفاده از آهن) 2درجه سانتيگراد دما                                      450) 1

 استفاده از فلز آهن) 4اتمسفر فشار                                              200) 3 

23  

 

  .باشد؟ چه تعداد از مطالب زير در مورد فرآيند هابر نادرست مي

  .شود در دما و فشار اتاق، با سرعت كمي انجام مي N2, H2واكنش توليد آمونياك از گازهاي ) الف

  .اين واكنش اكسيد فلز آهن است كاتاليزگر مناسب) ب

  .ها را به فرآورده تبديل كند ي واكنش دهنده هابر با يافتن شرايط بهينه توانست همه) پ

  .بزرگترين چالش هابر، يافتن كاتاليزگر مناسب اين واكنش بود) ت

  اتمسفر و در حضور كاتاليزگر آهن بود200دجه سانتيگراد ، فشار 450شرايط بهينه در دما -ه

1 (2              2 (3                           3 (4                             4 (5 

 45/0به ترتيب برابر  NH3و  g (N2،) g (H2 (درجه سانتيگراد ، غلظت  500در دماي  2NH3�N2 + 3 H2اگر پس از برقراري تعادل  24

  مول بر ليتر باشد ، مقدار عددي ثابت تعادل آن كدام است؟ 03/0و  2/0، 
 4)د                          3)ج                       33/0)ب                  25/0)الف

  كند؟تغييري مي دهنده دو برابر شود ثابت تعادل چهدر تعادل زير اگر غلظت هر كدام از مواد واكنش 25

�

 شودنصف مي) كند                   دتغيير نمي) چهار برابر                      ج) دو برابر                        ب) الف

  شود؟  در سامانه واكنشزير مي pHكداميك از تغييرات زير باعث افزايش  26

  به ظرف واكنش  ���افزودن مقداري ) انتقال مواد واكنش از ظرف يك ليتري به ظرف دو ليتري               ب) الف

  كاهش دماي سامانه ) د          خارج كردن مقداري آب از سامانه                                            ) ج

 
  اگر دما را باال ببريم،  A + B ⇌⇌⇌⇌ C + D + q:  در تعادل گازي 27

  .شودشود و زمان رسيدن به تعادل كم ميثابت تعادل زياد مي)الف

  .شودثابت تعادل و زمان رسيدن به تعادل هر دو زياد مي)ب

  .شودشود و زمان رسيدن به تعادل زياد ميثابت تعادل كم مي)ج

  . شودثابت تعادل و زمان رسيدن به تعادل هر دو كم مي)د
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  كدام گزينه درست است؟ 28
 .شودافزايش فشار باعث افزايش ثابت تعادل مي) الف

  .شودجايي تعادل ميهمواره تغيير فشار باعث جابه) ب

  .درصد است 72بازده فرايند هابر ) ج

 .شودتر ميفاده از كاتاليزگر در فرايند هابر، باعث انجام واكنش در دماي پاييناست) د

  ........... .شده و ثابت تعادل........... جايي تعادل به سمت از صفر باشد، باعث جابه......... اگر آنتالپي  واكنش  29
  زياد –رفت –كوچكتر) ب                       زياد           –رفت –بزرگتر) الف

 كم –برگشت –بزرگتر) د                           كم       –برگشت –كوچكتر) ج

  كنند؟  چه تغييري مي CO2و  COهايدر سيستم زير، اگر در اثر كاهش حجم، فشار در ظرف واكنش افزايش يابد، غلظت 30

 H2O(g) + CO(g) ⇌⇌⇌⇌ H2(g) + CO2(g)   
 .مانندثابت مي[CO2]و  [CO])ج.                                 يابندكاهش مي [CO2]و   [CO])الف

 .يابدكاهش مي [CO2]افزايش و  [CO])د.                             يابدافزايش مي [CO2]كاهش و  [CO])ب

  باشد، كدام عبارت همواره درست است؟ mتر از كوچكnو   mB  , ����H>0⇌⇌⇌⇌nA اگر در واكنش تعادلي  31
  .تر از واحد استثابت تعادل آن بزرگ) الف

  .سرعت رسيدن به حالت تعادل زياد است) ب

  .شودافزايش دما سبب افزايش مقدار ثابت تعادل مي) ج

 .يابدافزايش مي Bتر در دماي ثابت، مقدار با انتقال به ظرف كوچك) د

  است؟ نادرستهاي زير يك از گزينهكدام 32
 .هيچ سامانه تعادلي گازي وجود ندارد كه تغيير فشار بر آن تأثير نداشته باشد) الف

 .شودتغيير فشار يك سامانه تعادلي گازي با تغيير حجم آن اعمال مي) ب

  .شودجا شدن تعادل به سمت تعداد مول هاي گازي كمتر ميافزايش فشار يك سامانه گازي، باعث جابه) ج

 .شودهاي گازي بيشتر ميجا شدن تعادل به سمت تعداد مولكاهش فشار يك سامانه گازي، باعث جابه) د

 هاي جدول زير كه به تعادل گازيبا توجه به داده 33

2NH3(g)⇌⇌⇌⇌N2(g) + 3H2(g) مربوط است كدام مطلب درست

  است؟

  

  
   است ها از مجموع آنتالپي فراورده كمتردهندهمجموع آنتالپي واكنش) الف

  .تر استسطح انرژي پيچيده فعال به سطح انرژي فراورده نزديك) ب

  .يابدافزايش ميدر دماي ثابت با افزايش فشار ثابت تعادل و درصد مولي آمونياك ) ج

 .يابددر فشار ثابت، با افزايش دما  ثابت تعادل و درصد مولي آمونياك به يك نسبت كاهش مي) د

 C( K(دما
 درصد مولي آمونياك در مخلوط تعادلي

10 atm100atm 1000atm 
209 650 51 82 98 

467 5/0 4 25 80 

758 014/0 5/0 5 13 

  شود؟زياد مي Aيابد و با افزايش فشار در صد مولي در كدام واكنش با افزايش دما ثابت تعادل افزايش مي 34
   2C(g) ⇌⇌⇌⇌ A(g) + B(g) + q )ب                         B(g) + C(g)⇌⇌⇌⇌ A(g) + q ) الف

  2C(g) + q ⇌⇌⇌⇌A(g) + B(g) )د                               C(g) + q⇌⇌⇌⇌A(g) + B(g)) ج

  است؟ نادرستكدام گزينه  35
  . كندكننده در تعادل تغيير ميبا تغيير حجم يك سامانه تعادلي در دماي ثابت، غلظت مواد گازي شركت) الف

  .جا شودشود تعادل در جهت رفت جابهسبب مي N2و  H2دهد كه كاهش حجم سامانه تعادلي توليد آمونياك از مخلوط گازي هاي تجربي نشان مييافته) ب

  .كندشود اما ثابت تعادل تغيير نميبا افزايش حجم يك سامانه تعادلي و بر هم خوردن تعادل، پس از مدتي تعادل جديدي برقرار مي) ج

 .شودجايي تعادل در جهت رفت ميكنند، سبب جابهها حجم بيشتري را اشغال ميدهندهها نسبت به واكنشافزايش فشار بر واكنش تعادلي كه در آن فراورده) د

  با توجه به واكنش تعادلي زير كه در يك ظرف سربسته بر قرار است، كدام مطلب درست است؟ 36

 .شودجا ميتر در دماي ثابت، در جهت رفت جابهبا انتقال به ظرف بزرگ) الف

  . رود،تا حد كامل شدن پيش مي  Kبا توجه به مقدار) ب

  .رسدچون ثابت تعادل آن بزرگ است، با سرعت زياد به حالت تعادل مي) ج

 . تر استها بزرگدهندهمقايسه با واكنشها در ضرب غلظت مولي فراوردهحاصل) د
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  است؟ نادرستچندموردازمطالب زير  37

  .شودكاهش حجم ظرف باعث افزايش رنگ مخلوط تعادلي مي 2NO2(g)⇌⇌⇌⇌ N2O4(g)درواكنش تعادلي)1

  .يابدباافزايش دما ثابت تعادل افزايش مي  N2(g) + 3H2(g)⇌⇌⇌⇌2NH3(g)درواكنش تعادلي ) 2

  .مي شود SO3افزايش فشار باعث افزايش غلظت  2SO2 + O2⇌⇌⇌⇌2SO3 درتعادل گازي )3

  .شودباعث افزايش غلظت فراورده مي 2A(g) + B(g)⇌⇌⇌⇌ 2C (g) + qافزايش دمادرتعادل )4

 4) د                     3) ج                      2) ب                          1) الف

  كدام عبارت درست است؟ b>a  ,  ∆H>0,bB(g)⇌⇌⇌⇌  aA(g)در تعادل 38
  .يابدكاهش مي Kجا شده و مقدار باافزايش فشار، تعادل درجهت برگشت جابه) الف

  .شودزياد مي Aجا شده و تعدادمول باكاهش دما تعادل در جهت برگشت جابه) ب

  .يابدافزايش مي Kو مقدار  Bجا شده و غلظت باافزايش حجم تعادل درجهت رفت جابه) ج

 .شودها كم ميافزايش دما مقدارثابت تعادل زيادشده و تعدادكل مولبا) د

  است؟  نادرستچند مورد از موارد زير  39

  . يابدباشد، با افزايش دما مقدار ثابت تعادل افزايش مي ∆H ≥0هاي تعادلي كه در واكنش) 1

 . دهدباشد، افزايش دما مقدار ثابت تعادل را كاهش مي ∆H≤0هاي تعادلي كه در واكنش) 2

 .يابدها افزايش يابد، مقدار ثابت تعادل افزايش ميدهندههاي تعادلي اگر غلظت واكنشدر واكنش) 3

  .كندهاي تعادلي اگر حجم تغيير كند مقدار ثابت تعادل تغيير ميدر واكنش) 4

 4) د                    3) ج                2) ب             1) الف

را بر روي درصد مولي آمونياك نشان .......... اثر )  B(و نمودار ........... اثر )A(از دو نمودار زير، نمودار) توليد آمونياك(در واكنش هابر  40

  .است ............و فشار ........... از نظر تئوري دو شرط الزم براي پيشرفت واكنش، دماي. دهندمي

      
 زياد       –كم  –فشار  -دما) كم                                 ب -زياد  –فشار  -دما) الف

      كم -زياد  –دما  -فشار) زياد                                  د -كم  –دما  -فشار)  ج

��هاي زير تعادل شكل 41 � 	� ⇌ دهند اگر اين واكنش گرماده باشد، كدام مقايسه در مورد  نشان مي �
 و�
را در دو دماي  	��

  درست است؟�
 و�
دو دماي 

  

) الف�  

) ب                          �� � 

) ج                         �� � 

) د                         �� � 
� 

  كند؟جا ميرا در جهت برگشت جابه افزايش فشار كدام سامانه تعادلي زير 42
  N2(g) + 3H2(g) ⇌2NH3(g) )ب                                  H2(g) + Cl2(g) ⇌2HCl(g)) الف

                              C(s) + O2(g) ⇌ CO2(g) د(                              2SO3(g) ⇌ 2SO2(g) + O2(g) ج(  

)(3)(2)(در واكنش تعادلي 43 322 gNHgHgN 5102.3درجه ثابت تعادل  300اگر در دماي  +⇔ درجه ثابت  600و در دماي  ×

4102.2تعادل    باشد، كدام مطلب درست است؟×

322اين واكنش برخالف واكنش ) الف 22 SOOSO →+گرماده است.  

  .شودمي Kدرجه موجب افزايش مقدار  300افزايش فشار در دماي ) ب

  .يابددرجه درصد مولي آمونياك كاهش مي 600با افزايش فشار در دماي ) ج

 .ها از فراوردها بيشتر استدهندهمجموع آنتالپي واكنش) د
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��اگر در واكنش تعادلي  44 ⇌   : با افزايش فشار و كاهش دما واكنش در جهت برگشت پيش برود، در اين صورت ��
  .و واكنش گرماده است a>b) ب.                             و واكنش گرماده است a<b)الف

 .و واكنش گرماگير است a>b) د.                             و واكنش گرماگير است a<b)ج

ميزان پيشرفت واكنش در چه دمايي بيشتر است و با . به دست آمده است A + 2B ⇌ Cبا توجه به جدول زير كه براي تعادل  45

  جا خواهد شد؟افزايش دما تعادل در كدام جهت جابه

 435 235 35 )�(دما 

K 

  ، در جهت برگشت  �435) ، در جهت رفت                                             ب �35)الف

 ، در جهت رفت �435)، در جهت برگشت                                           د �35)ج

  هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت 46
  .               هاي تغيير غلظت در سامانه تعادلي، تغيير حجم سامانه در دماي ثابت استيكي از روش •

 .                                     كاهش حجم سامانه يا افزايش فشار اثر يكساني بر سامانه گازي دارد •

                     .   كندجا ميهاي گازي كمتر جابهكاهش حجم سامانه گازي تعادل را در جهت مول •

 .                       شود كه مجدداً به تعادل اوليه برگرددجا مياي جابهبا تغيير حجم، تعادل به گونه •

 .                                               گيرندهاي گازي تحت تاثير تغيير حجم قرار ميهمه تعادل •

 .                                                      دهدتغيير نميتغيير حجم و فشار، ثابت تعادل را  •

 3) د                         5) ج                     4) ب                       2) الف

�����تعادل گازي  47 � ������ ⇌ اگر در همان دما، حجم ظرف را . در دماي معين در ظرفي يك ليتري برقرار است �������

  شود؟جا و مقدار ثابت تعادل چه ميدو برابر كنيم، اين تعادل در كدام جهت جابه
  .ماندثابت مي -برگشت ) ب.             شودتر ميبزرگ –برگشت ) الف

 .شودتر ميكوچك –رفت ) د.                    ماندثابت مي -رفت ) ج

  در فرايند هابر چند جمله زير درست است؟ 48
 .يابددرصد مولي آمونياك با افزايش فشار در دماي ثابت افزايش مي •

  .درجه است -200آوري آمونياك بهترين دما براي جمع •

  .شودمي تر انجامبا استفاده از كاتاليزگر واكنش در دماهاي پايين •

  .دهدمولي مخلوط را آمونياك تشكيل مي% 50در بهترين شرايط دما و فشار تنها •

 4)د                             3)ج                            2)ب                      1)الف

  در فرايند هابر است؟كدام نمودارها مربوط به تغيير ثابت تعادل و تغيير مقدار فراورده با افزايش فشار  49

  
 d,c)دc,b               )جb,c                    )بa,b               )الف

  ؟نيستدر فرآيند هابر براي توليد آمونياك، كدام عمل زير براي افزايش بازده فراورده مناسب  50
  افزايش دما همراه با كاتاليزگر     ) ب      كاهش دما                                            ) الف

 افزايش فشار) افزايش غلظت مواد اوليه                              د) ج

  هاي زير درست است؟چه تعداد از عبارت 51

  .شودواكنش تهيه آمونياك در دماي اتاق، ثابت سرعت بزرگي دارد و به صورت سينيكي كنترل مي) 1

  .شوددر حضور كاتاليزگر آهن تعادل توليد آمونياك به سرعت برقرار ميكلوين و  550در ) 2

  .شودجا ميتعادل تجزيه آمونياك به گازهاي سازنده آن با افزايش دما و كاهش فشار به ترتيب به سمت راست و سمت چپ جابه) 3

  .ليتر بر ثانيه استميلي 4/22توسط مصرف گاز نيتروژن مول آمونياك تشكيل شود، سرعت م 3دقيقه،  25اگر در مدت  STPهابر در در واكنش) 4

- وژن پيش ميدر توليد آمونياك به روش هابر، اگر طي انجام واكنش حجم مخزني كه واكنش در حال انجام شدن است را نصف كنيم، تعادل به سمت توليد نيتر) 5

  .رود

 2) د                              1) ج                           3)ب                               4) الف
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  هستند؟ نادرستدر فرايند هابر كدام موارد،  52
  .دهندكاهش مي -�200به منظور كامل كردن فرايند پس از انجام واكنش، دما را تا ) 1

  .شودجا شدن تعادل در جهت برگشت و افزايش سرعت رفت و برگشت ميافزايش دما، سبب جابه) 2

  .يابددرجه سلسيوس درصد مولي آمونياك كاهش مي 500تا  200در گستره دماي ) 3

  .اتمسفر است 1000تا  0اتمسفر بيشتر از فشار  2000تا  1000افزايش درصد مولي آمونياك در گستره فشار ) 4

 4و  2) د                          4 و 1) ج                                     3و  2) ب                            2و  1) الف

                                    در واكنش تبديل اتن به اتانول چه تعداد ازموارد زير افزايش زير افزايش مي يابد؟                                                  53

  شمار پيوند هاي اشتراكي *                                                 پذيري در آبانحالل *

  در صد جرمي كربن*      مجموع عددهاي اكسايش اتم هاي كربن            *   

1(4                                  2(3                            3(2                                  4(1 

  كدام خانواده تركيب هاي آلي براي سنتز ساير مواد آلي ،مناسب تر است؟ 54
 كتون ها)4آلدئيدها                          )3آلكان ها                     )2الكل ها                         )1

شيميايي را نشان مي دهد ،كداميك از عبارتهاي مطرح شده در مورد شكل زير روندكلي افزايش بهره وري با استفاده از فناوري هاي  55

  شكل زير درست است؟

  

  

  

  

  

  
  .مي تواند موادي مانند سنگ معدن،نفت خام وهوا كه هنوز فرآوري نشده اند باشد  A) آ

  .شامل انرژي ، آب ، فناوري ومواد شيميايي و حتي نيروي انساني باشد Dو  B) ب

  .مي توان فلز مس ، آهن ، گاز نيتروژن و پلي اتن را قرار داد Cدر قسمت  )پ

  .يا فرآورده هدف مي تواند سبب رشد وبهره وري اقتصادي يك كشور شود Cبه  Aبراي تبديل مواد   Dو  Bاستفاده از )ت

 همه موارد)4                آ و ب وت            ) 3هيچكدام                             ) 2آ و ب                            ) 1َ

  چه تعداد از موارد زير را مي توان بطور مستقيم از اتن تهيه كرد؟ 56
  اتانول*                                    كلرو اتان    *         اتان                                        *        

  پلي اتن*اتانوئيك اسيد                                    *اتيل اتانوآت                                *        

1(5                           2(4                              3(3                                           4(2  
 

 به ترتيب كدامند؟CوBدوماده هيدروژن شماراتمهاي و تفاوت  Aباتوجه به آن نام ماده  .الگوي زير توليد يك استر را نشان مي دهد 57
  1پروپن ،)1

   2پروپن،) 2

  1بوتن ،-1)3

  2بوتن ،-1) 4

  

 
  است ؟ درستچند مورد از مطالب زير در مورد گروه هاي عاملي  58

  .كنندگروه هايي هستند كه كه خواص و رفتار مواد آلي را تعيين مي –الف 

  هاي عاملي گوناگون هستنداغلب مواد آلي شامل گروه –ب 

  ديل مي كنندهاي عاملي موجود دريك ماده آلي را تغيير داده و به گروه عاملي ديگر تبها با استفاده از مواد شيميايي گوناگون ، گروهشيمي دان –ج 

  هاي آلي استگروه عاملي ، كليد سنتز مولكول -د

  4 – 4                 3- 3                   2- 2ا                 -ا

  

 

 

...A.....

 

....C.....

فرآورده 
 ھدف

B D 
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  بطور مستقيم از اتن تهيه كرد ؟ تواننمي چه تعداداز موارد زير را 59

  ) پلي اتن –اتانوئيك اسيد  –اتيل اتانوآت  –اتانول  –كلرو اتان  –اتان  (                            

1 – 1              2 -2            3 -3          4 -4 

  است ؟ نادرست چه تعداد از موارد زير در مورد تركيب آلي بكار رفته در ساخت بطري آب 60
  .نام آن پلي اتيلن ترفتاالت است  –الف 

  آمين استمونومر هاي تهيه آن دي اسيد و دي  -ب 

  پليمري است كه به خانواده پلي استرها تعلق دارد -ج

  ريزنداي ميبراي ساخت بطري، آن را به همراه برخي افزودني ها در قالب هاي ويژه -د

1 – 1              2 – 2            3- 3          4 -4 

  ...........همه گزينه هاي زير درست هستند بجز  61
  يكي از مهمترين خوراك ها در صنايع پتروشيمي استگاز اتن  -الف

  شود كه حالل چسب است از واكنش اتانول و استيك اسيد اتيل استات توليد مي –ب 

  آيدكلرو اتان از واكنش اتن با گاز هيدروژن كلريد بدست مي –ج 

  از واكنش اتانول با آب اتانوئيك اسيد توليد مي شود –د 

 د – 4ج              – 3ب           – 2الف            –ا 

  كدام خانواده تركيب هاي آلي براي سنتز ساير مواد آلي مناسب تر است ؟  62
 آمين ها  –4الكل ها               – 3آلدهيد ها             – 2  ها       الكان – 1

  هاي زير درست است؟يك از عبارتكدام 63
  .عاملي در مولكول هدف بيشتر باشد، ساخت آن راحت تر است هايهر چه نوع و تعداد گروه)آ

  .بازده واكنش، هزينه مواد و انرژي مصرف شده براي توليد ماده هدف، تنها به نوع واكنش بستگي دارد) ب

  .مي توان از گاز اتان، مواد آلي گوناگون پر مصرف و ارزشمند تهيه كرد)پ

 .صنايع پتروشيمي استها در ترين خوراكگاز اتن يكي از مهم) ت

  شود؟هاي زير به طور مستقيم از اتن تهيه نمييك از فراوردهكدام 64
 اتنپلي) كلرواتان                                 ت) اتان                                   پ) اتيل استات                           ب) آ

  .در شرايط مناسب بهره برد......................... با يك ....................... واكنش يك توان از براي سنتز يك استر مي 65
 الكل –اسيد آلي ) كتون                        ت -باز آلي )كتون              پ –اسيد آلي ) آلدهيد                   ب –باز آلي ) آ

  ماده زير كمتر است؟ كدامقيمت يك ليتر يا يك كيلوگرم از  66
 متانول) اتانول                                     ت)نفت خام                            پ) اتيلن گليكول                        ب) آ

  رود؟فروش كدام يك از موارد زير خام فروشي به شمار مي 67

 بنزين) پنبه                                        ت)سولفوريك اسيد               پ) بآمونياك                                 ) آ

  دار در تركيب مقابل كدام است؟ هاي ستاره عدد اكسايش كربن 68
   -3و + 1) 4                           -3و  -1) 3                    +3و  -1) 2      +3و + 1) 1

  

  

  

 
  ها كاهش يافته و كدام اكسايش يافته است؟ هاي زير كدام گونه در هر يك از واكنش 69

OHCH)g(H)g(CO 322 →+  
)g(H)g(CO)g(OH)g(CH 224 3+→+  

1( CO 4وCH  2 -كاهشH وOH2  اكسايش  

       2  (2H  وOH2 كاهش- CO  4وCH اكسايش                                                                

      3  (CO  وOH2 2 -كاهشH  4وCH اكساي                                                           

     4 (2H  4وCH كاهش- CO  وOH2 اكسايش  

C3H 3CH 
* 

* 
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 97اسفند -سمناندبير شيمي شهرستان  -مهدي رحماني پور: تنظيم 

  هاي كربن در پارازايلن با كداميك از ملكولهاي زير يكسان است؟مجموع اعداد اكسايش اتم 70
  اتان )  4       بوتان                  ) 3      بنزن               ) 2استون                   )1

  خام به دست آورد؟كداميك از تركيبات زير را نمي توان بطور مستقيم از نفت  71
 اتيلن گليكول) 4پارازايلن               ) 3بنزن                        ) 2اتن                    ) 1

به مول آب ...................  به همراه  .........................  مول اتيلن گليكول يك استر به فرمول   2از واكنش يك مول ترفتاليك اسيد با  72

  .آيددست مي
1(C12H14O6 - 2                     2 (C12H12O6 - 2                         3 (C12H12O6  - 1                     4 (C12H14O6– 1 

  كدام عبارت در مورد تركيب به كار رفته در ساخت بطري آب نادرست است؟ 73

  .پليمري است كه به خانواده پلي آميد تعلق دارد ) 2  .                                         نام آن پلي اتيلن ترفتاالت است) 1

 .براي ساخت بطري آن را به همراه افزودني در قالب ويژه اي مي ريزند) 4                     .   دي الكل هستند مونومرهاي آن دي اسيد و) 3

  مول متانول چگونه است؟ 2خط دي استر حاصل از واكنش يك مول ترفتاليك اسيد و  –فرمول نقطه  74

1                                                                                                                (2(  

 
 
  

  

3(                                                                                                          4                 ( 
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  4پاسخنامه فصل 

 پاسخ صحيح شماره سوال  پاسخ صحيح شماره سوال

 الف 32  3 1

 د 33  2 2

 الف 34  1 3

 د 35  2 4

 د 36  2 5

 ج 37  2 6

 ب 38  3 7

 ب 39  3 8

 ب 40  3 9

 ب 41  3 10

 ج 42  3 11

 د 43  2 12

 ج 44  3 13

 د 45  2 14

 ب 46  4 15

 ب 47  1  16

 ب 48  4  17

 ج 49  1  18

 الف 50  3  19

 ج 51  2  20

 ج 52  4 21

22 2  53 4 

23 3  54 1 

24 1  55 4 

25 3  56 2 

 2 57  الف 26

 4 58  د 27

 2 59  د 28

 1 60  الف 29

 4 61  ب 30

   ج 31

  

  

 

62 3 
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  4پاسخنامه فصل ادامه  

 پاسخ صحيح شماره سوال  پاسخ صحيح شماره سوال

 3 69  )ت(گزينه  63

 3 70  )آ(گزينه  64

 4 71  )ت(گزينه  65

 1 72  )ب(گزينه  66

 2 73  )پ(گزينه  67

68 3  74 3 

  

  

  

  یتھيه شده در دبير خانه راھبری کشوری شيم
   استصورت گرفته  )آذربايجان شرقي- آذربايجان غربي- اصفهان- ايالم - اردبيل-تهران- بوشهر(استان ھای  دبيران توسط)  ۴( طرح سوا)ت فصل

           1397   اسفند -دبير شيمي-مهدي رحماني پور: تنظيم     

  )دبير شيمي شهرستان سمنان(
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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