
تست های شیمی کنکور سراسری و خارج کشور مطابق با کتاب های نظام جدید                         تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی

99 اسفند ماه                   سوال                    69، فصل چهارم شیمی راهی به سوی آینده روشن تر       شیمی دوازدهم

1 Bemirzaie.blogfa.com         @bemirzaie77 

شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر –چهارم  فصل

انرژی فعال سازی، کاتالیزگرها

96تجربیکدام موارد از مطالب زیر درست اند؟  1

 آ( هر کاتالیزگر می تواند، یک واکنش معین را سرعت ببخشد.

 کاتالیزگرها، باید در برابر شرایط انجام واکنش های شیمیایی پایدار بمانند.ب( 

 پ( مبدل کاتالیستی خودروها، توری هایی از جنس فلزهای پالتین، پاالدیم و رودیم هستند.

مبدل می شود. 2NOخروجی اگزوز خودروها در مجاورت مبدل کاتالیستی، به سرعت به گاز  O2Nت( گاز 

 ( ب، پ، ت4( پ، ت                            3( آ، ب، پ                            2                               ( آ، ب1

کیلومتر مسافت طی کند، استفاده 111،11خودرو وجود داشته باشد و هر خودرو سالیانه به طور میانگین  1111،111در صورتی که در شهری  2

ریب سبب کاهش چند درصدی جرم کل آالینده ها شده و مقدار آالینده ها پس از کاربرد مبدلاز مبدل کاتالیستی به تق

 96ریاضیکاتالیستی در یک سال، چند تن خواهد بود؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.( 

COCxHyNOآالینده

مقدار آالینده با یکای 

 گرم بر کیلومتر

14/1 669/1 در نبود مبدل

14/1 6/119/1 کاربرد مبدلبا 

1 )58  ،91112 )58  ،98113 )92  ،91114 )92  ،9811     

با بهره گیری از کاتالیزگر و بدون بهره گیری از آن، با  Ea، )رفت( KJ 158-  =∆H( ،g)2B ( +g)2A → (g)AB2اگر در واکنش فرضی:   3

98تجربی  باشد، چند مورد از مطالب زیر در مورد آن درست اند؟ 351و  131یکای کیلوژول، به ترتیب برابر 

 ،در نبود کاتالیزگرEa  واکنش برگشت برابرKJ 468 .است

 ،در مجاورت کاتالیزگرEa  واکنش برگشت برابرKJ 318 .است

 تفاوت سطح انرژی پیچیده فعال در دو حالت، برابرKJ 281 .است

 تفاوتEa  ،واکنش برگشت در دو حالت برابرKJ 281 .است

1 )12 )23 )34 )4

و KJ 31در مجاورت کاتالیزگر برابر  Ea+ ، )برگشت(KJ 51واکنش برابر  AB2 → (g)2B ( +g)2A  ،∆H(gواکنش فرضی: )اگر در  4

 باشد، چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ KJ 121تفاوت سطح پیچیده فعال در مجاورت کاتالیزگر و در نبود کاتالیزگر برابر  

98تجربی خارج کشور  است. KJ 231برابر  Eaدر نبود کاتالیزگر، )رفت(●

است. KJ 181برابر  Eaدر نبود کاتالیزگر، )برگشت(●

است. KJ 91، برابر Eaواکنش با )رفت( H∆در مجاورت کاتالیزگر، تفاوت ●

سه با فراورده باالتر است.واکنش گرماده و سطح انرژی واکنش دهنده ها در مقای●

1 )1                                       2 )2                                     3 )3                                   4 )4

94تجربی      چند مورد از مطالب زیر همواره درست اند؟ 8

 دهنده ها و فراورده ها دارد.گونه واسطه سطح انرژی باالتری نسبت به واکنش  -
 در واکنش های گرماگیر، انرژی فعال سازی واکنش برگشت از واکنش رفت کم تر است. -
 افزایش دما در واکنش های تعادلی، سبب افزایش سرعت آن ها و بزرگ تر شدن ثابت تعادل می شود. -
ایی، استفاده از کاتالیزگرها را یافتند.شیمیدان ها در جستجوی راهی برای افزایش سرعت همه واکنش های شیمی -

1 )1                                 2 )2                                        3 )3                                      4 )4
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 93تجربی  پیشرفت واکنش زیر، کدام گزینه نادرست است؟ –با توجه به نمودارهای انرژی  6

) آ (                                                                                      ) ب (  

 کیلو ژول گرما همراه است. 95، با آزاد شدن  g)O ( +g)O2H → (g)OH2( واکنش: )1
 .( دو واکنش از نگاه آنتالپی با هم تفاوت دارند2
( انرژی فعال سازی واکنش ) آ ( در جهت رفت، سه برابر انرژی فعال سازی واکنش ) ب ( در جهت برگشت است.3

 کیلو ژول گرما همراه است. 196( سرعت واکنش ) آ (، بیشتر است و تشکیل هر مول اکسیژن با آزاد شدن 4

کدام گزینه با توجه به نمودارهای تغییر انرژی نسبت به پیش رفت واکنش های زیر، که در مقیاس یکسان رسم شده اند، درست است؟ 9

1 )∆H  ب( و )پ( برابر و از( واکنش های∆H .بزرگ تر است ،)92تجربی خارج کشور  واکنش )آ

 را دارد. H∆( واکنش )ب(، از نوع جانشینی دوگانه است و کوچک ترین 2
 بوده و افزایش دما تاثیر یکسانی بر آنها دارد. گرماده( هر سه واکنش 3
 در صورت انجام گرماده است.  g)NOCl2 → (g)2Cl ( +g)NO2( واکنش )4

 kJ111گرما الزم است. اگر از تجزیه پیچیده فعال،  kJ91، برای تشکیل پیچیده فعال، مقدار  2AC  +B2 → BC2  +A در واکنش فرضی: 5

، برابر چند کیلوژول بر مول است؟ ) A−Cگرما آزاد شود، انرژی پیوند 
1-

kJ.mol61   انرژی پیوندB−C)           91تجربی

1 )31                                       2 )88                                       3 )68                                    4 )91 
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، 2O ( +l)O2H2 → (aq)2O2H2(g)ی واکنش:  کدام مطلب در باره 9

انرژی آن نادرست است؟ –ه نمودار پیشرفت واکنش با توجه ب

  است.( واکنش گرماده و با تولید گاز همراه 1

(aq( با افزودن یون )2
-

 I مقدار ،∆H .واکنش، تغییر می کند

(aq( یون )3
-

 I با کاهش دادن ،Ea.سرعت واکنش را افزایش می دهد ،

91ریاضی خارج کشور  .سرعت این واکنش در جهت برگشت بیش تر است(4

مربوط استت، کتدام مطلتب نادرستت     ، 3SO2 ⇌ (g)2O ( +g)2SO2(g)با توجه به داده های جدول زیر که به واکنش تعادلی گازی:  11

91تجربی خارج کشور    است؟

1 )∆H .واکنش منفی است

 ( با افزایش دما، تعادل در جهت برگشت جابه جا می شود.2
 آن می شود. ( واکنش گرماده است و افزایش دما سبب کاهش سرعت3
( انرژی فعال سازی واکنش در جهت رفت کم تر از مقدار آن در جهت برگشت است.4

(L.1-mol)K( دماC°)

11
24

 × 228

11
11

 × 8/2229

11
4

 × 8/2436

است؟   نادرسترو، کدام مطلب  به با توجه به شکل رو 11

 (، کمتر است.1( سرعت واکنش، در مسیر )1

 همراه است. دمای محیط( واکنش، گرماده و با افزایش 2

 استفاده از یک کاتالیزگر ، مربوط است.(، به 2( مسیر)3

آن را کتاهش   ΔH( کاتالیزگر، با کوتاه کردن مستیر واکتنش،   4

              59تجربی                                                             دهد. می

91تجربیروبرو کدام مطلب درست است؟      "پیشرفت واکنش  –انرژی  "با توجه به نمودارهای  12

 .انرژی فعال سازی در واکنش )آ( بیشتر است.( 1

 آن کوچکتر است. H∆گرماده و  )ب(( واکنش 2

گرماگیر است و سترعت آن در جهتت    )آ(( واکنش 3

 رفت 

 کمتر است.

انرژی های پیوند در جهتت رفتت    )ب(( در واکنش 4
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59ریاضیپیشرفت واکنش روبرو کدام مطلب نادرست است؟    –با توجه به نمودارهای انرژی  13

 است. کمتر( بدر واکنش )انرژی فعال سازی ( 1

2 )∆H°  ( از بواکتنش )∆H°  ( بزرگتتر  آواکتنش )

 است.

( در جهت برگشت در مقایسه ب( سرعت واکنش )3

 ( در جهت برگشت بیشتر است.آبا واکنش )

( گرماگیر و مجموع انرژی های پیوندی آواکنش )( 4

فراورده ها در آن نسبت به واکنش دهنده ها کمتتر  

 است.

این   H∆باشد، می توان دریافت که  Kj 316با توجه به شکل روبرو، اگر تفاوت سطح انرژی پیچیده فعال با سطح انرژی فراورده ها برابر  14

       56ریاضی واکنش برابر با ........ کیلو ژول و ....... 

+ ، واکنش با کاهش آنتروپی همراه است.226( 1

+ ، واکنش با افزایش سطح انرژی همراه است.226( 2

، مجموع انرژی پیوندی واکنش دهنده ها از -226( 3

مجموع انرژی پیوندی فراورده، بیشتر است.

ع انرژی پیوندی واکنش دهنده ها از، مجمو -226( 4

است. کمترمجموع انرژی پیوندی فراورده، 

58تجربیرو، کدام مطلب درست است؟    به مسیر واکنش رو -با توجه به نمودارهای انرژی 18

تتر   در واکتنش آ ، آستان   پیوندهای اولیته ( 1

 شود. می شکسته

واکتتنش ب، گرمتتاده استتت و بتتا ستترعت   (2

 شود. انجام میبیشتری 

 ( واکنش ب، گرماگیر است و سرعت آن در 3

 باشد. جهت برگشت کمتر می

 واکنش آ ،  ΔH( با استفاده از کاتالیزگر، 4

 کاهش بیشتری پیدا می کند.

باشتد، کتدام مطلتب     kJ51ها برابتر   مقدار انرژی فعالسازی )در جهت رفت( در هر یک از آنزیر پذیر های نمادین برگشت اگر در واکنش 16

58ریاضیها درست است؟  ی آن درباره

(1  A ⇌ B + C   : ΔH = + 41 Kj       (2  D ⇌ E + F    : ΔH = - 41 Kj

 پایدارترند. 2در مقایسه با واکنش  1های واکنش  ( فرآورده1

 است. 1، دو برابر واکنش 2( انرژی فعالسازی در جهت برگشت در واکنش 2

 ، پایداری بیشتری دارد.2ها، در واکنش  مقایسه با فرآورده، در قله انرژی (3

کیلو ژول است. 51( تفاوت انرژی فعالسازی دو واکنش در جهت برگشت، برابر 4
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54است؟                   تجربی نادرستپیشرفت واکنش روبرو، کدام عبارت در رابطه با آن  -با توجه به نمودار انرژی 19

گرماده مربوط است.( به واکنشی 1

 بیشتر است. 1( سرعت واکنش در مسیر 2

 در هر دو مسیر یکسان است. ΔH( مقدار 3

شود. به استفاده از یک کاتالیزگر مربوط می 2( مسیر 4

( و انترژی فعتال ستازی    Eسازی واکنش مستتقیم ) ، کدام مقایسه در مورد انرژی فعال  H  ، C + D⇌A + B∆ < 1در سیستم تعادلی :  15

( درست است؟ ΄Eواکنش معکوس ) 

1 )E΄  =E2 )E =
 

  
3 )E΄ > E                           4 )E΄ < E 

 پیشرفت واکنش نشان می دهد.( –، قله انرژی را در نمودار انرژی      A … B … C) زیر با توجه به واکنش های 19

            1-KJ.mol 81 = +∆H،AB  +  C  →  A … B … C        
1-

KJ.mol 98-  =∆H،        A … B … C   →  A  +  BC      

∆H    واکنشAB  +  C   →   A  +  BC    1بر حسب-KJ.mol چقدر است ؟ 

1 )28-                                2 )28                               3 )128-                               4 )128

کیلو ژول است . اگر در حضور کاتالیزگر ، انرژی فعال سازی واکتنش    41و  -98تغییر آنتالپی و انرژی فعال سازی یک واکنش به ترتیب  21

 ل کاهش یابد ، انرژی فعال سازی واکنش برگشت چه قدر خواهد بود ؟کیلو ژو  18رفت به 

1  )KJ  28                             2  )KJ 61                               3  )KJ 91                                  4 )KJ  111

با توجه به نمودار کدام مطلب نادرست است ؟  21

گرماده است .           C + D   →   A + B( واکنش  1

( سرعت واکنش رفت از سرعت واکنش برگشت2

 بیش تر است . 

است .    KJ  265( انرژی فعال سازی واکنش رفت  3

4 )∆H   واکنشA + B  →  C + D    برابر باKJ 116.است  +

پاسخ نامه 

1234567891111121314151617

13222143434134244

18192121

3132

.

 
26

5

   
  

18
2
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تعادل های شیمیایی، عوامل موثر بر جابجایی تعادل

موارد سبب جابه جا شدن تعادل در جهت رفت می شود؟، کدام H  ،(g)3SO2 → (g)2O ( +g)2SO2∆ < 1در واکنش تعادلی:  1

به کار بردن کاتالیزگر( افزایش فشار                                                         ب( افزایش دما                                       پ( 1

 ث( وارد کردن اکسیژن اضافی به واگنش گاهت( افزایش حجم واکنش گاه                                      

99تجربی ( ب، پ، ث                   4( ب، پ، ت3                               ( آ، ث2( آ، ب                                       1

، چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟ H ( ،g)2CO ( +s)Ni ⇌ (g)CO ( +s)NiO∆ < 1: تعادلی با توجه به واکنش 2

رابطه ثابت تعادل آن، به صورت ●
      

    
 = K  .است

بزرگ تری برقرار می شود. Kبا کاهش دما، تعادلی جدید با ثابت ●

از سامانه واکنش، تعادل در جهت رفت جابه جا می شود. Ni(sبا حذف مقداری از )●

کوچک تری برقرار می شود.  Kبا انتقال به ظرف کوچک تر )در دمای ثابت(، تعادل جدیدی با ثابت ●

96ریاضی4( 34( 23( 12( 1

-1اگر به واکنش:  3
L.mol 911  =K( ،g)O2H2 ( +g)2Cl2 ⇌ (g)2O ( +g)HCl4 که در دمای معینی در یک ظرف یک لیتری سربسته به ،

مول از هر یک از واکنش دهنده ها و فراورده ها را در همان ظرف یک لیتری اضتافه کنتیم،    12/1تعادل رسیده است، در همان دما مقدار 

96ریاضی خارج کشورچند مورد از مطالب زیر، در باره آن درست خواهد بود؟ 

شرفت می کند.واکنش در جهت رفت پی●

کوچکتری برقرار می شود. Kتعادلی جدید با ثابت ●

است. HCl(g، برابر تغییر مقدار )2O(gتغییر مقدار )●

مول افزوده می شود. 15/1بر مقدار کل فراورده ها، درست به اندازه ●

1 )12 )23 )34 )4

متول   4/1، که در یک ظرف سربسته دو لیتری قرار دارد، مقدار هر یک از متواد برابتر   D ( +g)X ⇌ (g)A(gدر واکنش به حالت تعادل: ) 4

در تعادل جدید به تقریتب   X(gلیتری منتقل شود، مقدار ) 4است. اگر در همان دمای آزمایش، این مخلوط تعادلی به یک ظرف سربسته 

 96ریاضی خارج کشور(    √ ≅ 48/1برابر چند مول خواهد بود؟ )

1 )1/1                                         2 )8/1                                      3 )68/1                                    4 )58/1

98تجربیچند مورد از مطالب زیر درست اند؟   8

 2افزایش دما سبب پررنگ شدن مخلوط به حالت تعادل گازهایNO  4وO2N .می شود

  :1کاهش دما، سبب کوچک تر شدن ثابت تعادل گازی >  ،(g)3SO2 → (g)2O ( +g)2SO2.می شود ،

 :کاهش حجم ظرف سبب جابه جا شدن تعادل(g)2CO ( +s)CaO→  (s)3CaCO، .در جهت رفت می شود

( :افزایش فشار تعادلl)O2H ( +aq)
-

4
2

CoCl ⇌ (aq)
-

Cl ( +aq)
+

6
2

(O2H)Co.را در جهت رفت پیش می برد ،

1 )12 )23 )34 )4

، پس از باز شدن شیر میان دو ظرف )در دما و فشار اتتا(( در جهتت رفتت    Aواکنش در حال تعادل کدام دو ماده با یک دیگر در ظرف  6

 98تجربی خارج کشورپیشرفت می کند؟  

 ( گاز هیدروژن سولفید و ید جامد1

 ( اتانول مایع و استیک اسید مایع2

 ( گازهای گوگرد دی اکسید و اکسیژن3

( گازهای نیتروژن مونواکسید و اکسیژن4
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 تعادل :       رقراریبگرما داده شود، پس از   8PClتری با پیستون متحرك، در دمای معین مقداری  اگر در یک ظرف دو لی 9
1-mol.L 1  =k ( ،g)2Cl ( +g)3PCl ⇌ (g)8PCl  ، چنانچه در این شرایط و دمای ثابت حجم ظرف واکنش نصف شود، واکنش در کدام

 94ریاضی   می شود؟جهت جابجا 
  ( برگشت4                                     ( برگشت3                                        ( رفت2                                         ( رفت1

 لیتر، سه مول از هر یک ازگازهای شرکت کننده در واکنش زیر در حال تعادل اند. 3با حجم در یک ظرف استوانه ای با پیستون روان  5
(g)2Cl ( +g)CO ⇌ (g)2COCl  2. اگر حجم ظرف در دمای ثابت، به یک لیتر کاهش یابد، غلظت تعادلیCOClچند مول بر لیتر است؟ ،

94ریاضی خارج کشور                         8/1( 4                                     8/2( 3                                  3( 2                                4( 1

  2B3 ( +g)2A ⇌ (g)3AB2(g( نسبت به دما، در واکنش تعادلی )Kاگر روند تغییر ثابت تعادل ) 9
92تجربی خارج کشور         به صورت نمودار روبرو باشد، کدام گزینه در باره این واکنش درست است؟

 است.( با کاهش آنتالپی همراه 1
( انرژی فعال سازی آن در جهت برگشت بیشتر است.2

 کاهش می یابد. 2A( با افزایش دما، مقدار 3
 ( در جهت برگشت گرماده است.4

درست است؟  آنلیتری در دمای اتا( برقرار است. کدام گزینه در باره  11، در ظرف سربسته  B ( +g)A⇌ (g)AB(gتعادل شیمیایی: ) 11

( با کاهش فشار، سرعت واکنش رفت نسبت به سرعت واکنش برگشت افزایش می یابد.1

 تر، ثابت تعادل نصف می شود.لی 8( با کاهش حجم ظرف به 2
 عددی منفی است.  H∆( برای این تعادل، 3
 91ریاضی       افزایش یابد، واکنش رفت گرماده است. B( اگر با افزایش دما، مقدار 4

د؟ نواکنش تعادلی، بر اثر افزایش دما در جهت رفت و بر اثر افزایش فشار، در جهت برگشت جابه جا می شو دو کدام 11

 H <              ،(g)4O2N ⇌ (g)2NO2∆ 1      آ(  
H >              ،(g)2CO ( +s)CaO  ⇌  (s)3CaCO∆ 1ب(   

H <(    ،g)HCl2 ⇌ (g)2Cl ( +g)2H∆ 1پ(   

H >              ،(g )2Cl ( +g )NO2 ⇌ (g )NOCl2∆ 1ت(   

( )ب( و )ت(4( )آ( و )پ(                               3( فقط )پ(                               2( فقط )ب(                       1

91ریاضیبا توجه به شکل روبرو و ثابت در نظر گرفتن دما، کدام مطلب نادرست است؟           12

  2/252( برابتر  1( مقدار ثابت تعادل در حالت )1

 است.

( کاهش حجم سبب جابجتا شتدن تعتادل در    2

 جهت رفت شده است.

 3/4( با کاهش حجم ظرف، غلظتت اکستیژن   3

 برابر شده  است.

  2/12بر اثر افزایش فشتار    g )3SO( غلظت )4

 برابر شده  است.
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 91تجربیکدام مطلب در باره واکنش به حالت تعادل زیر، در ظرف سربسته نادرست است؟    13

(g)O2H ( +g)2CO2 + (s)3CO2Na ⇌ (s)3NaHCO2

( یک واکنش تعادلی ناهمگن سه فازی است.1

کربنات از سامانه، تعادل را به سمت چپ جابجا می کند. ( خارج کردن مقداری سدیم2

 ( با خارج کردن مقداری از بخار آب از سامانه، از جرم مواد جامد کاسته می شود.3

 است.  O]2][H2[CO  =K( رابطه ثابت تعادل این واکنش به صورت 4

اگر روند نمودار تغییر مقدار ثابت تعادل نسبت به دما در یک واکنش به صورت شکل زیتر   14

 باشد، کدام مطلب نادرست است؟   

 ( واکنش گرماده است.1

عددی بزرگ است. b11 ×a  =K   ،b( در مقدار ثابت تعادل 2

Ea)رفت( < Ea)برگشت(برای این واکنش:  ( 3

( مجموع انرژی های پیوندی واکنش دهنده ها نسبت به 4

 55تجربیفراورده ها کمتر است.                         

، در سه دمای مختلف مربوط است، کدام مطلب  C2 ⇌ (g)B ( +g)A2(gبا توجه به داده های جدول روبرو، که به واکنش تعادلی گازی: ) 18

   59ریاضیدرست است؟     

 ( با کاهش دما، واکنش در جهت برگشت جابجا می شود.1

 ( واکنشی گرماگیر و با افزایش آنتالپی همراه است.2

2( مقدار 3
[C]  از مقدار[B]

2
[A] .در این واکنش بسیار بیشتر است

  واکنش در جهت برگشت گرماگیر است. (4

K( L1-mol)( ℃دما ) 

2811
24

× 4

22911
11

× 8/3

42911
4

× 3

)درون آب  I، کته در دو ظترف    2NO2 ⇌ (g)4O2N(g)با توجه به واکنش تعتادلی:   16

)درون آب یخ( مطابق شکل روبرو برقرار است و با مشاهده تفتاوت شتدت    IIگرم( و 

59تجربیرنگ مخلوط گازی در دو ظرف، کدام مطلب نادرست است؟                   

 ( واکنش در جهت رفت گرماگیر است.1

 کمتر است. IIدر ظرف  2NO( شمار مولکول های 2

 ( واکنش در جهت رفت، با افزایش سطح انرژی  همراه است. 3

 بیشتر  است. I، در ظرف  2NOبه گاز  4O2N( نسبت شمار مول های گاز 4

با توجه به شکل روبرو که به واکنش تعتادلی   19

، در  3SO2 ⇌ (g)2O ( +g)2SO2(g)گازی: 

لیتتری مربتوط استت،     11یک ظرف سربسته 

56bemirzتجربی   ؟کدام عبارت درست است
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 L1-mol( ثابت تعادل برابر با 1
2-

است. 6/1 × 11

-1، 26/1در تعادل جدید برابر  g)2SO( مقدار )2
mol.L .است 

 می شود.واکنش در جهت برگشت جابجا و ثابت تعادل کوچک تر  g)2SO( با افزایش یافتن غلظت )3

تعادل جدید، نسبت غلظت مولی واکنش دهنده ها، ثابت باقی می ماند.و برقراری  g)2SO( با افزایش غلظت )4

، که در یک ظترف سربستته در دمتای معتین برقترار استت، دمتا راH   ،(g)4O2N ⇌ (g)2NO2∆ < 1  اگر در واکنش تعادلی گازی: 15

58تجربیافزایش دهیم، تعادل در جهت ................ جابجا می شود و ثابت تعادل .................    

 بزرگ تر می شود. –( رفت 2                                    کوچک تر می شود. –( برگشت 1

 ون تغییر می ماند. -( رفت 4بدون تغییر می ماند.                                    –( برگشت 3

؟شود (، افزایش دما سبب کدام تغییر در آن می=Kj 92- ΔH)   3NH2  ⇌(g)2H3 +(g)2N(g)با توجه به واکنش تعادلی:  19

   54ریاضی( جابجا شدن تعادل در جهت تولید آمونیاك بیشتر      1

( افزایش سرعت واکنش در جهت رفت و کاهش آن در جهت برگشت2

( کاهش سرعت واکنش رفت و برگشت                  3

 ( جابجا شدن تعادل در جهت برگشت4

، بی تاثیر است؟2CO ( +s)BaO ⇌ (s)3BaCO(gکدام عمل در جابجا کردن تعادل : ) 21

( وارد کردن کربن دی اکسید4         ( کاهش دادن فشار     3              ( به کار بردن کاتالیزگر2       ( باال بردن دما       1

موارد زیر به جز گزینه ........... روی می دهد؟ H < 0  ،na ⇌ an∆با افزایش دمای سیستم گازی به حالت تعادل :  21

( پیشرفت واکنش در جهت مستقیم2    ( افزایش میزان بی نظمی1

( کاهش مقدار ثابت تعادلan                                                         4( کاهش غلظت 3

به ترتیب چته 4O2Nو  NO، غلظت های 4O2N ⇌ 2NO2   ⇌2O  +NO2با وارد کردن مقداری گاز اکسیژن در سیستم تعادلی گازی:   22

می شود؟

کم -( کم 4                         زیاد –( کم 3                      زیاد    –( زیاد 2                   کم           –( زیاد 1

د؟و، موجب کدام تغییر می شQ  +2NO2 ⇌2O  +NO2وارد کردن مقدار زیادی هوای سرد در سیستم تعادلی گازی : 23

2NO( افزایش مقدار NO 2( افزایش مقدار 1

( کاهش مقدار ثابت تعادل 4   ( کاهش فشار کل در سیستم  3

می شود؟ SO3کدام تغییر زیر باعث جابجائی تعادل در جهت تشکیل  ،Q ( +g)3SO2 ⇌ (g)2O ( +g)2SO :یدر سیستم تعادل 24

 ( افزودن کاتالیزگر مناسب  2   ( افزایش دما        1

 لول در حال تعادلح( به هم زدن م4    فشار( افزایش 3

 تغییر فشار بر کدام سیستم در حال تعادل زیر اثر ندارد؟ 28

1 )(g)2CO ( +s)MgO  →  (s)3MgCO                     2 )(g)O2H ( +g)2CO ( +s)3CO2Na 
∆
→ (s)3NaHCO2

3 )(g)3NH2 → (g)2H3 ( +g)2N                              4 )(g)2CO + (s)3SO2Na → (g)2SO + (s)3CO2Na

در تعادل  ABو  B , Aلیتری در دمای ثابت برقرار است. مقدار هر یک از مواد  11در یک ظرف در بسته  AB⇌  (g)B ( +g)A(gتعادل: )26

در تعتادل جدیتد    ABمول است. اگر حجم ظرف محتوی مواد در حال تعادل در دمای ثابت به یک لیتر کاهش یابد، تعداد مول های  8/1

 چقدر خواهد بود؟ 

1 )8/1                              2 )5/1                       3 )98/1                                4 )9/1 
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اسخ نامه پ

1234567891111121314151617

22121141414322444

181921212223242526

142232342

.

فرایند هابر برای تهیه آمونیاک

با توجه به شکل داده شده، چند مورد از مطالب زیر درست است؟  1

.تالش های موفق برای انجام این واکنش، به اهدای جایزه نوبل شیمی ختم شد

.این واکنش به گونه کامل پیشرفت ندارد و در دمای معین به حالت تعادل می رسد

 مول نیتروژن مصرف می شود. 3مول هیدروژن و  8/4مول آمونیاك تولید شود،  8/1اگر

 گاه، می توان بازده درصدی واکنش را افزایش داد.با افزایش پیوسته فشار و دما در واکنش

1 )12 )23 )34 )4

94تجربی     و سرعت واکنش، به ترتیب از راست به چپ، دست خوش کدام تغییر می شوند؟ Kدر فرایند هابر، با افزایش دما، مقدار  2

( افزایش، افزایش 2( کاهش، افزایش                                                                     1

 ( افزایش، کاهش4                                                                    ( کاهش، افزایش3

مول از هر یک از واکنش گرها   11لیتری و با    11اگر نمودار زیر، نشان دهنده تغییر غلظت آمونیاك در فرایند هابر باشد که در یک ظرف   3

 آغاز شده است، کدام نمودار به نغییر غلظت هیدروژن مربوط است؟
1 )A 
2 )B 
3 )C

4 )D

93تجربی

92ریاضی        کدام مطلب توصیفی نادرست از فرایند هابر است؟ 4

 به عنوان کاتالیزگر مناسب استفاده می شود.  8O2V( از 1

 ( با وجود گرماده بودن واکنش، تا آنجا که ممکن است در فشار و دمای باال انجام می گیرد.2

( از ویژگی های اصلی آن خارج کردن فراورده واکنش بر اثر مایع کردن، از سامانه واکنش است.3

 تقیم گازهای نیتروژن و هیدروژن است.ساز واکنش م ( روش صنعتی برای ساختن آمونیاك4
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، مربوط است، کدام مطلب درست است؟  3NH2 ⇌ (g )2H3  +2N( gبا توجه به داده های جدول زیر، که به تعادل گازی: ) 8

59یاضیر      ( مجموع انرژی پیوندی فراورده ها از مجموع انرژی پیوندی واکنش دهنده ها بیشتر است.1

  واکنش مثبت است. H∆( سطح انرژی پیچیده فعال، به سطح انرژی فراورده نزدیکتر و 2

 درصد مولی آمونیاك افزایش می یابد.( در دمای ثابت، با افزایش فشار، ثابت تعادل و 3

 ( در فشار ثابت، با افزایش دما، ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاك به یک نسبت کاهش می یابد.    4

 K (2L .2-mol)℃دما  
در مخلوط 3NHدرصد مولی 

atm  11atm  111
atm
1111

219681815295

4698/142851

985114/18/1813

........... ..فرایند هابر، گرما ............... است و کاهش دما، سبب می شود که واکنش در جهت تولید آمونیاك .............. جابجا شود. اما ستبب   6

56دهند.       تجربی سرعت واکنش های رفت و برگشت می شود. به همین دلیل، این واکنش را در دماهای ................. انجام می

 پایین تر–افزایش –کمتر –( ده2                                                     باالتر –کاهش  –بیشتر  –( ده 1

 پایین تر –افزایش  –کمتر  –( گیر 4باالتر                                                    –کاهش  –بیشتر –( گیر 3

، می توان دریافت که این تعادل، بتر اثتر .............. در   kJ 92- = ∆H  ( ،g)3NH2 ⇌ (g)2H3 ( +g)2Nبا توجه به واکنش تعادلی گازی:  9

58در جهت برگشت و با انتقال به ظرف ................ در دمای ثابت، در جهت رفت پیشرفت می کند.     ریاضی جهت رفت، با ................

بزرگتر –افزایش مقداری گاز آمونیاك  –( کاهش دما 2                    کوچکتر –حذف مقداری گاز نیتروژن  –( کاهش دما 1

کوچکتر –افزایش مقداری گاز نیتروژن  –( افزایش دما 4بزرگتر                     –حذف مقداری گاز آمونیاك  –( افزایش دما 3

پاسخ نامه 

1234567

2341111

.

تعادل اسید و باز و اصل لوشاتلیه

-واکنش:  به HClوقتی چند قطره  1
F  +

+
O3H ⇌ O2H + HF ، ،؟ایجاد می شود تعادلچه تغییری در اضافه شود

افزایش می یابد.  HF میزان یونش( 2ایجاد نمی شود.                              HF یونش( هیچ تغییری در 1 

یونی افزایش می یابد. یونش( ثابت 4                                             کاهش می یابد. HF میزان یونش( 3

چه تغییری مشاهده می شود.  NaOHدر واکنش مقابل با افزودن چند قطره  2
-

2NO  +
+

O3H ⇌ O2H + 2HNO

    بیشتر می شود. 2HNOمیزان یونش ( 2ایجاد نمی شود.               2HNOمیزان یونش ( هیچ تغییری در 1

کاهش می یابد. یونش( ثابت 4کاهش می یابد. 2HNOمیزان یونش ( 3

چه تغییری مشاهده می شود؟  زیربه واکنش  NaOBrبا افزودن چند قطره محلول  3
-

OBr +
+

O3H ⇌ O2H + HOBr

بیشتر می شود.   HOBr  میزان یونش( 2ایجاد نمی شود.                   HOBr میزان یونش( هیچ تغییری در 1

یونی افزایش می یابد. یونش( ثابت 4 کاهش می یابد. HOBr میزان یونش( 3

bemirz
aie

.blogfa
.co

m

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://konkurmag.ir


تست های شیمی کنکور سراسری و خارج کشور مطابق با کتاب های نظام جدید  تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی

99 اسفند ماه سوال  69، فصل چهارم شیمی راهی به سوی آینده روشن تر       شیمی دوازدهم

12 Bemirzaie.blogfa.com         @bemirzaie77 

(aq)در تعادل:  4
 -

OH + (aq)
 +

4NH ⇌ (aq)OH4NH ،افزودن کتدام یتون موجتب پیشترفت واکتنش در جهتت یتونش آمونیتوم

هیدروکسید می شود؟         

1 )Na+                                   2 )Cl-                                     3 )OH-                     4 )H+

Cl-3 ( +aq )( aqاگر به سیستم در حال تعادل: ) 8
+3

Fe  ⇌  (s )3FeCl  کمی ،NaOH افزوده شود، چه روی خواهد داد؟

 Fe(OH)3تشکیل رسوب ( 3FeCl2( افزایش مقدار 1

-Cl( کاهش مقدار NaCl4( تشکیل بلور 3

پاسخ نامه 

12345

32342

.

کاهش ترکیب های آلی-واکنش های اکسایش

، ................. O2Ag(sاتم کربن راست زنجیر )سیر شده( است با استتفاده از )  4، شامل R( که در آن گروه RCHOاز اکسایش آلدهیدی ) 1

99تجربی اسید به دست می آید که انحالل پذیری آن در آب، از استون ................... است.   

(s)Ag2 ( +aq)HCOOH → (s)O2Ag ( +aq)HCHO 

( بوتانوئیک، بیشتر4( بوتانوئیک، کمتر                   3( پنتانوئیک، بیشتر                   2                   ( پنتانوئیک، کمتر1

99 ریاضیکدام عبارت درست است؟    2

 استاندارد هیدروژن، الکترود پالتین در آند اکسید می شود.( در الکترود 1

 پروپانول، استون به دست می آید که جزو کتون ها است. -2( از اکسایش 2

، برابر است.STPحجم گاز مصرف شده در آند و کاتد در شرایط  "هیدروژن اکسیژن"( در سلول سوختی 3

 به دست می آید. متانول، یک مول اکسایش یک مول فرمالدهید( از 4

 96ریاضی خارج کشورتغییر جمع جبری عددهای اکسایش اتم های کربن در تخمیر گلوکز طبق واکنش زیر، کدام است؟  3

گلوکز →مول اتانول  2مول کربن دی اکسید +  2

1 )3+2 )13 )3-4 )8-

98ریاضیدر واکنش سوختن کامل استون، مجموع تغییر عددهای اکسایش اتم های کربن کدام است؟   4

1 )122 )14 3 )164 )15

94تجربی  تغییر عدد اکسایش یک اتم کربن در واکنش سوختن کامل کدام دو ماده، با هم برابر است؟ 8

( اتین و بنزن4( اتین و اتن                               3( اتان و بنزن2( اتان و اتین                          1

94ریاضی خارج کشور  پروپانول، کدام است؟ -1جمع جبری تغییر عددهای اکسایش اتم های کربن در معادله سوختن کامل  6

1 )192 )153 )124 )11

93ریاضی خارج کشور دی متیل بوتانول، ایزومر ................. است و .................... -3و  92

ر اکسایش مقاومت می کند.پنتانول، در براب -2 -متیل -3( 1

پنتانول، در برابر اکسایش مقاومت می کند. -2 -متیل -3( 2

پنتانول، در برابر اکسایش به یک کتون مبدل می شود. -3 -متیل -2( 3

پنتانول، در برابر اکسایش به یک کتون مبدل می شود. -3 -متیل -2( 4
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92ریاضیکدام عبارت درست نیست؟       5

 های حاصل از اکسایش کامل یک مول متانال می تواند دو مول از ( الکترون1
+2

Cu .را به طور کامل کاهش دهد

مبدل شوند. O5H4Cبوتانول می توانند در اثر اکسایش به ترکیبی با فرمول  -2بوتانول و  -1( 2

 آید.پروپانول به دست می  -1( پروپانون )استون( نمونه ای از کتون ها است که از اکسایش 3

 واحد است.  5( در سوختن کامل متان، تغییر عدد اکسایش کربن برابر 4

91ریاضی خارج کشور   کدام عبارت درست است؟ 9

 ( هر مولکول اکسیژن می تواند با جذب دو یا چهار الکترون کاهش یابد.1
+ است.1ی آلدهیدها کم تر و برابر  ( عدد اکسایش کربن در فرمالدهید از همه2

پروپانول در اثر اکسایش به پروپانون یا استون مبدل می شود. -2متیل  -2( 3

برابر صفر است و با افزایش دما افزایش می یابد. 28℃در  SHE( پتانسیل 4

شود.  ...... تبدیل میها به گره عاملی ..... شوند و در این فرآیند گروه عاملی ......... مولکول آن آلدهیدها بر اثر اکسایش به ......... تبدیل می 11

CHO- OH -( الکلCO- OH                                                                 2 -( الکل1

59تجربی                            CHO- COOH -( کربوکسیلیک اسیدCO- COOH 4 -( کربوکسیلیک اسید3

پاسخ نامه 

12345678911

1223422314

.
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