
 
 

 ت-پ-(ب4ت                  -ب-( آ3پ                 -ب-( آ2ت            –پ -( آ1

 سیدهای نیتروژن درست اند؟چند مورد از مطالب زیر در مورد اک 2

 .هر دو جزء آالینده های هوا هستند 

 .گاز نیتروژن مونواکسید قهوه ای رنگ است 

 .گاز نیتروژن مونواکسید واکنش پذیری باالیی دارد و می تواند با اکسیژن واکنش دهد 

  نسبت تعداد الکترون های ناپیوندی به پیوندی درNO 2بیشتر از این نسبت در NO .است 

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

 

 است؟ نادرستبا توجه به معادله تولید اوزون تروپوسفری چند مورد از موارد زیر  3

  2در یک روز آفتابی با کاهش غلظتNO   ،غلظت اوزون افزایش می یابد. 

 قهوه ای هوا به دلیل وجود اوزون تروپوسفری در هوای آلوده است رنگ. 

  است. 2نسبت تعداد الکترون های ناپیوندی به پیوندی دراوزون برابر 

 .اوزون تروپوسفری یکی از آالینده های هوا است 

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

 

 درست است؟   CO, NO  y Hx,C 2(SO , (چه تعداد از مطالب زیر در مورد گازهای 4

 .جزء گازهای خروجی از اگزوز خودروها هستند 

 .در همه آنها، یکی ازمواد اولیه در واکنش شیمیایی تشکیل آنها، گاز اکسیژن موجود در اگزوز است 

  رنگ وجود دارد.درآنها گازی  قهوه ای 

 .یکی از آنها از سوختن ناقص هیدروکربن ها تولید می شود 

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

 

 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 5

  خودروها در هوای آلوده بیشتر از هوای خشک و پاک است.سرعت فرسودگی ساختمان ها و پوسیدگی 

 .امروزه با رشد دانش و فناوری و گسترش صنایع گوناگون، دسترسی به هوای پاک بیشتر شده است 

 yHxC  هیدروکربن محسوب می شود و بدون هر گونه سوختن و از طریق تبخیر از منبع سوخت خارج و ،

 وارد هوا کره می شود.

 ،مقدار ثابتی آب به صورت رطوبت وجود دارد. در هوای پاک 

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

 

 شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر: 2عنوان فصل  استان:شهرستان های تهران

 11-11صفحه:  عوامل مؤثر بر انرژی فعال سازی)با هم بیاندیشیم(-واکنش های شیمیاییانرژی فعال سازی در موضوع: 

6 

 

 چند مورد از مطالب زیر در مورد کاتالیزگر درست است؟ 

 الف( در صنایع گوناگون می توانند سبب کاهش آلودگی محیط زیست شوند.

 انجام داد.ب(با استفاده از آن ها می توان واکنش ها را در دمای پایین تر 

 پ( با استفاده از آن ها می توان مقدار نهایی فراورده ها را افزایش داد.

 ت( با استفاده از آن ها می توان پایداری فراورده ها را افزایش داد.

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

 2طراح:   آقای نوری منطقه شهر ری 

درک 

 وفهم

برابر انرژی فعال سازی واکنش  75/1است. اگردرغیاب کاتالیزگر، آنتالپی واکنش  KJ561آنتالپی واکنشی برابر 7

کاهش یابد ، انرژی فعال سازی و آنتالپی واکنش در  %21باشد و درصورت استفاده ازکاتالیزگر انرژی فعال سازی  

 حضور کاتالیزگر به ترتیب برابر است با :

تجزیه و 

 تحلیل



 
 

1)261 – 561             2 )261 - 448                    3 )256 – 561                        4 )256 –  448 

 منطقه پاکدشت  طراح : خانم عشقی

انجام می  Fe+2واکنش تجزیه محلول هیدروژن پراکسید را یک بار بدون کاتالیزگر و بار دیگر در حضور کاتالیزگر  8

و نیز دما در هر دو آزمایش یکسان است کدام نمودار در مورد این واکنش  2O2Hدهیم .اگر بدانیم غلظت اولیه ی 

 درست است؟

 منحنی آزمایش کاتالیز شده(  )                  منحنی آزمایش بدون کاتالیز گر( ------)

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

 طراح: رقیه صادقی ،منطقه اسالمشهر

درگ و 

 فهم 

 ؟ چند مورد از مطالب زیر درست است 3

 شود می تولید نیتروژن و اکسیژن واکنش از مونوکسید نیتروژن اندکی مقدار اتاق دمای در. 

 ندارد نیاز فعالسازی انرژی به متان سوختن واکنش. 

 دهد نمی واکنش اتاق دمای همانند گاز هیدروژن در اکسیژن با سفید فسفر. 

 شود می زیست محیط آلودگی سبب کاتالیزگر از استفاده. 

 است بیشتر واکنش سرعت باشد بیشتر واکنش آنتالپی چه هر. 

 است بیشتر واکنش آنتالپی باشد بیشتر فرآورده و دهنده واکنش انرژی سطح تفاوت چه هر. 

 است کمتر واکنش سرعت باشد بیشتر واکنش فعالسازی انرژی چه هر. 

 هستند ها فرآورده از پایدارتر ها دهنده واکنش گرماگیر، های واکنش در. 

 

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

درک و 

 فهم

 با  توجه به نمودارهای زیر، چند مورد از مطالب زیر درست است؟  11

 

 

 

 

 

 

 

 

  . است تر بیش( 2) واکنش سرعت از ، ( 1) واکنش سرعت در شرایط یکسان، -الف

 کم تر است. 2کیلو ژول از انرژی فعالسازی واکنش  31به اندازه  1ب( انرژی فعالسازی واکنش 

 پایدارتر هستند. 2فراورده های واکنش از  1پ(فراورده های واکنش 

 منفی است. 2و  1واکنش  H∆ ت(عالمت 

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

 طراح:فریده سلطانی اصل 

  

 

 



 
 

 تر شیمی راهی به سوی آینده ای روشن:  2عنوان فصل  استان: اردبیل

 17-166 صفحه: تأثیر اثر گلخانه ای )تفکر نقادانه(-مبدل کاتالیسیتی)با هم بیندیشیم(موضوع: 

11 

 

 چه تعداد از مطالب زیر درست اند ؟

 * هر کاتالیزگر می تواند یک واکنش معین را سرعت ببخشد .

 .* کاتالیزگرها باید در برابر شرایط انجام واکنش های شیمیایی پایدار بمانند 

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

 مبدل می شود .2NOخروجی از اگزوز خودروها در مجاورت مبدل کاتالیستی به سرعت به گاز  O2N* گاز 

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

 

درک و 

 فهم

 هیدروکربن های نسوخته در اگزوز خودروها پس از عبور از مبدل کاتالیستی به چه گاز)هایی(تبدیل می شود؟ 12

1 )2CO                       2 )2CO ،O 2H                          3 )2CO ،2 O                         4)2N ،2O  
 

 دانش

13 

 

 21.111خودرو فعالیت داشته باشد و هر خودرو سالیانه به طور میانگین  511.111در صورتی که در شهرتهران 

کیلومتر مسافت طی کند. استفاده از مبدل کاتالیستی به تقریب سبب کاهش چند درصدی جرم کل آالینده ها 

 کاتالیستی در یک سال ، چند تن خواهد بود ؟شده و مقدار آالینده هاپس از کاربرد مبدل 

 CO yHxC NO فرمول شیمیایی آالینده

مقدار آالینده بر حسب گرم به 

 ازای طی یک کیلومتر

 14/1 67/1 6 در غیاب مبدل

 14/1 17/1 6/1 در حضور مبدل

1 )85 – 7111                      2 )85 – 7511                      3 )32 – 7111                      4 )32 - 7511 

 

 ترکیب

 ؟نمی باشدکدام مورد از شرایط کاتالیزگر مناسب در مبدل کاتالیستی  14

 ( هر کاتالیزگر اغلب اختصاصی و انتخابی عمل می کند . 1

 ( هرکاتالیزگر باید سرعت همه ی واکنش های را سرعت ببخشد .2

 ( در حضور کاتالیزگر نباید واکنش های ناخواسته دیگری انجام شود . 3

 ( کاتالیزگر در شرایط انجام واکنش باید پایداری شیمیایی و گرمایی مناسبی داشته باشد . 4

 

 ارزشیابی

به گاز  ،NO2و   NOدر مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی با ورود گاز آمونیاک و انجام واکنش شیمیایی گازهای  15

N2  تبدیل می شوند ،در معادله شیمیایی موازنه شده آن نسبت گازN2 به گاز آمونیاک کدام است ؟ 

1 )3                                          2 )5/2                                          3 )2                                   4 )5/1 

 

 ترکیب

به جدول زیر که مقدار برخی از آالینده ها را در گازهای خروجی از اگزوز خودروها در غیاب و ودر حضور با توجه  16

مبدل های کاتالیستی نشان می دهد در حضور مبدل کاتالیستی آالینده
x y

C H با چه درصدی کاهش می یابد؟ 

 CO فرمول شیمیایی آالینده
x y

C H NO 

مقدار آالینده برحسب گرم 

 به ازای طی یک کیلومتر

 14/1 67/1 33/5 در غیاب مبدل

 14/1 17/1 61/1 در حضور مبدل

1 )81/35                         2 )36                     3 )37 4 )33 

 

NO(g)درواکنش 17 NO (g) NH (g) N (g) H O(g)   2 3 2 22 2 کدام گونه ) گونه ها(  3

 نقش اکسنده را دارند؟

 3و2( گزینه 4( نیتروژن منو اکسید          3( نیتروژن دی اکسید      2( آمونیاک         1

 



 
 

 

 چه تعداد از عبارتهای زیر صحیح هستند؟  18

 ی از اگزوز خودرو ها به صفر می رسد.الف(استفاده از مبدل های کاتالیستی مقدار آالینده های  خروج

 ب( همه واکنش های انجام شده در مبدل های کاتالیستی گرماده بوده و ازنوع اکسایش و کاهش هستند.

 پ( با استفاده از کاتالیزگر می توان واکنش را در دماهای پایین تری انجام داد.

 است. یکی از فلزات به کار رفته در مبدل های کاتالیستی Ruت( فلز 

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

 

اگر هیدروکربن نسوخته در موتور خودرو نوعی آلکان باشد برای سوختن کامل آن به چند مول اکسیژن نیاز خواهد  13

 تعداد اتم های کربن آلکان است. (nبود؟) 

1)n 3 1   2 )n3                  3)
n 3 1
2

        4   )n 3 1 

 

چند برابرمجموع ضرایب استوکیومتری  مواد  COمجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله شیمیایی حذف  21

 مبدل های کاتالیستی است؟ هنگام استفاده ازNOدر حذف

1 )8/1                 2 )25/1                      3 )2                4  )1 

 

 شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر: 2عنوان فصل  استان: ایالم

 161-161صفحه:  اصل لوشاتلیه)با هم بیندیشیم(-آمونیاک و بهره وری در کشاورزیموضوع: 

، مربوط است، 32NH (g)2(g)+ 3H2N, (g)های جدول زیر، که به تعادل زیر، که به تعادل گازی با توجه به داده 21

 کدام مطلب درست است؟

 K2L2-(mol( C)°(دما 
 در مخلوط تعادلی 3NHدرصد مولی 

10 atm 100 atm 1000 atm 
213 651 51 82 38 

468 5/1 4 25 81 

758 114/1 5/1 5 13 

 یابد.( در فشار ثابت، دما، ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک به یک نسبت کاهش می1

 واکنش مثبت است. ΔH، به سطح انرژی فراورده نزدیکتر واکنش دهندها( سطح انرژی 2

 یابد.( در دمای ثابت، با افزایش فشار ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک افزایش می3

 ها بیشتر است.دهندههای پیوندی واکنشها از مجموع انرژیپیوندی فراورده ( مجموع انرژی4
 

درک و 

 فهم

 ؟نیست کدام گزینه جزء شرایط بهینه فرآیند هابر  22

 

 ( اکسید    ІІ( استفاده از آهن)2درجه سانتیگراد دما                                      451( 1

 

 ( استفاده از فلز آهن4اتمسفر فشار                                              211( 3 

 دانشی

23 

 

 باشد؟.چه تعداد از مطالب زیر در مورد فرآیند هابر نادرست می

 شود.در دما و فشار اتاق، با سرعت کمی انجام می H2N ,2الف( واکنش تولید آمونیاک از گازهای 

 مناسب این واکنش اکسید فلز آهن است. ب( کاتالیزگر

 ها را به فرآورده تبدیل کند.ی واکنش دهندهپ( هابر با یافتن شرایط بهینه توانست همه

تجزیه 

 وتحلیل



 
 

 ت( بزرگترین چالش هابر، یافتن کاتالیزگر مناسب این واکنش بود.

 بود اتمسفر و در حضور کاتالیزگر آهن211دجه سانتیگراد ، فشار 451شرایط بهینه در دما -ه

1 )2              2 )3                           3 )4                             4 )5 

 3NHو  2N(،g  )2H(  gدرجه سانتیگراد ، غلظت ) 511در دمای  32NH ↔ 2+ 3 H 2Nاگر پس از برقراری تعادل  24

 مول بر لیتر باشد ، مقدار عددی ثابت تعادل آن کدام است؟ 13/1و  2/1،  45/1به ترتیب برابر 

 4د(                          3ج(                       33/1ب(                  25/1الف(

 کاربردی

 کند؟تعادل چه تغییری میدهنده دو برابر شود ثابت در تعادل زیر اگر غلظت هر کدام از مواد واکنش 25
𝑵𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐(𝒈) ⇌ 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈) 

 شودکند                   د( نصف میالف( دو برابر                        ب( چهار برابر                      ج( تغییر نمی

درک و 

 فهم

 شیمی راهی به سوی آینده ای روشن ترعنوان فصل دوم:  استان: اصفهان

 Kدما ، عاملی برای جابجایی تعادل و تغییر  -تغییر حجم سامانه در تعادل های گازیموضوع: 

 شرایط بهینه فرآیند هابر)با هم بیندیشیم(

 162-168صفحه: 

 شود؟  می زیر در سامانه واکنش pHکدامیک از تغییرات زیر باعث افزایش  26
∆𝑯 < 𝟎    𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) ⇌  𝑯𝑪𝑶𝟑

−(𝒂𝒒) +  𝑯+(𝒂𝒒) 
 به ظرف واکنش  𝑪𝑶𝟐( افزودن مقداری ب              ( انتقال مواد واکنش از ظرف یک لیتری به ظرف دو لیتری الف

 ( کاهش دمای سامانه د                                            ب از سامانه  آ( خارج کردن مقداری ج

 )پیربکران(

 ترکیب

 اگر دما را باال ببریم،  A + B ⇌ C + D + qدر تعادل گازی:   27

 شود.شود و زمان رسیدن به تعادل کم میثابت تعادل زیاد می (الف

 شود.ثابت تعادل و زمان رسیدن به تعادل هر دو زیاد می (ب

 شود.شود و زمان رسیدن به تعادل زیاد میثابت تعادل کم می (ج

 شود. ثابت تعادل و زمان رسیدن به تعادل هر دو کم می (د

 شهر()خمینی

درک و 

 فهم

 کدام گزینه درست است؟ 28

 شود.الف( افزایش فشار باعث افزایش ثابت تعادل می

 شود.جایی تعادل میب( همواره تغییر فشار باعث جابه

 درصد است. 72هابر ج( بازده فرایند 

 شود.تر مید( استفاده از کاتالیزگر در فرایند هابر، باعث انجام واکنش در دمای پایین

 شهر()زرین

 دانش

 . ........... ...... شده و ثابت تعادل..جایی تعادل به سمت ...ه.. از صفر باشد، باعث جاب..اگر آنتالپی  واکنش ..... 23

        زیاد – رفت – ب( کوچکتر                   زیاد      – رفت – الف( بزرگتر

 کم – برگشت – د( بزرگتر               کم       – برگشت – ج( کوچکتر

 شهر()زرین

درک و 

 فهم

چه تغییری  2COو  CO هایظرف واکنش افزایش یابد، غلظتدر سیستم زیر، اگر در اثر کاهش حجم، فشار در  31

 کنند؟  می
O(g) + CO(g) 2H ⇌(g) 2(g) + CO2H  

 مانند.ثابت می CO]2[و  [CO] (ج    یابند.                                کاهش می CO]2[و   [CO]الف(

 یابد.کاهش می CO]2[افزایش و  [CO] (یابد.                             دافزایش می CO]2[کاهش و  [CO] (ب

 )مهردشت(

درک و 

 فهم



 
 

 کدام عبارت همواره درست است؟ ،باشد mتر از کوچک nو   mB  , H>0⇌ nA اگر در واکنش تعادلی  31

 تر از واحد است.( ثابت تعادل آن بزرگالف

 ب( سرعت رسیدن به حالت تعادل زیاد است.

 شود.( افزایش دما سبب افزایش مقدار ثابت تعادل میج

 یابد.افزایش می Bتر در دمای ثابت، مقدار ( با انتقال به ظرف کوچکد

 (6)ناحیه 

تجزیه و 

 تحلیل

 است؟ نادرستهای زیر یک از گزینهکدام 32

 ( هیچ سامانه تعادلی گازی وجود ندارد که تغییر فشار بر آن تأثیر نداشته باشد.الف

 شود.ب( تغییر فشار یک سامانه تعادلی گازی با تغییر حجم آن اعمال می

 شود.جا شدن تعادل به سمت تعداد مول های گازی کمتر میافزایش فشار یک سامانه گازی، باعث جابه( ج

 شود.های گازی بیشتر میجا شدن تعادل به سمت تعداد مول( کاهش فشار یک سامانه گازی، باعث جابهد

 (6)ناحیه 

 دانش

مربوط است کدام مطلب درست   2NH ⇌ 2(g)+ 3H2(g) N(g)3 های جدول زیر که به تعادل گازیبا توجه به داده 33

 است؟

 

 

 

 

 

 

 فراورده کمتر است.ها از مجموع آنتالپی دهنده( مجموع آنتالپی واکنشالف

 تر است.ب( سطح انرژی پیچیده فعال به سطح انرژی فراورده نزدیک

 یابد.( در دمای ثابت با افزایش فشار ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک افزایش میج

  یابد.( در فشار ثابت، با افزایش دما  ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک به یک نسبت کاهش مید

 (6)ناحیه 

 K (Cدما)
 درصد مولی آمونیاک در مخلوط تعادلی

10 atm            100atm            1000atm 

213 651 51 82 38 

467 5/1 4 25 81 

758 114/1 5/1 5 13 

تجزیه و 

 تحلیل

 

 

 

 

 

 شود؟زیاد می Aیابد و با افزایش فشار در صد مولی در کدام واکنش با افزایش دما ثابت تعادل افزایش می 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

 (6)ناحیه 

درک و 

 فهم

 است؟ نادرستکدام گزینه  35

 . کندکننده در تعادل تغییر میالف( با تغییر حجم یک سامانه تعادلی در دمای ثابت، غلظت مواد گازی شرکت

سبب  2Nو  2Hدهد که کاهش حجم سامانه تعادلی تولید آمونیاک از مخلوط گازی های تجربی نشان میب( یافته

 جا شود.شود تعادل در جهت رفت جابهمی

شود اما ثابت ج( با افزایش حجم یک سامانه تعادلی و بر هم خوردن تعادل، پس از مدتی تعادل جدیدی برقرار می

 کند.تعادل تغییر نمی

د، کننها حجم بیشتری را اشغال میدهندهها نسبت به واکنشدلی که در آن فراوردهد( افزایش فشار بر واکنش تعا

 شود.جایی تعادل در جهت رفت میسبب جابه

 )آران و بیدگل(

تجزیه و 

 تحلیل

 با توجه به واکنش تعادلی زیر که در یک ظرف سربسته بر قرار است، کدام مطلب درست است؟ 36
𝑶𝟑(𝒈) + 𝑵𝑶(𝒈) ⇌ 𝑶𝟐(𝒈) + 𝑵𝑶𝟐(𝒈)     𝑲 = 𝟏𝟔 

 شود.جا میتر در دمای ثابت، در جهت رفت جابهالف( با انتقال به ظرف بزرگ

 کاربرد



 
 

 رود. ،تا حد کامل شدن پیش می  Kب( با توجه به مقدار

 رسد.ج( چون ثابت تعادل آن بزرگ است، با سرعت زیاد به حالت تعادل می

 تر است. ها بزرگدهندهها در مقایسه با واکنشضرب غلظت مولی فراوردهد( حاصل

 )آران و بیدگل(

 است؟ نادرستمطالب زیر  از مورد چند 37

 شود.کاهش حجم ظرف باعث افزایش رنگ مخلوط تعادلی می 22NO ⇌(g) 4O2N(g) واکنش تعادلی در (1

 یابد.افزایش دما ثابت تعادل افزایش می با 2(g) + 3H2N ⇌(g) 32NH(g)واکنش تعادلی  ( در2

 می شود. 3SOافزایش فشار باعث افزایش غلظت  O 22SO ⇌ 32SO +2تعادل گازی  در (3

 شود.ورده میاباعث افزایش غلظت فر 2A(g) + B(g) ⇌ 2C (g) + qتعادل  در افزایش دما (4

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

 )برخوار(

و  درک

 فهم

 کدام عبارت درست است؟ b>a  ,  ∆H>0  ,  bB(g)⇌  aA(g)در تعادل 38

 یابد.کاهش می Kجا شده و مقدار جهت برگشت جابه تعادل در، افزایش فشار ( باالف

 شود.زیاد می Aمول  جا شده و تعدادکاهش دما تعادل در جهت برگشت جابه ( باب

 .یابدافزایش می Kو مقدار  Bجا شده و غلظت جابهجهت رفت  افزایش حجم تعادل در ( باج

 .شودها کم میکل مول شده و تعداد ثابت تعادل زیاد افزایش دما مقدار ( باد

 )برخوار(

تجزیه و 

 تحلیل

 است؟  نادرستچند مورد از موارد زیر  33

 یابد. باشد، با افزایش دما مقدار ثابت تعادل افزایش می ∆H ≥0های تعادلی که ( در واکنش1

 دهد. باشد، افزایش دما مقدار ثابت تعادل را کاهش می ∆H≤0های تعادلی که ( در واکنش2

 یابد.ها افزایش یابد، مقدار ثابت تعادل افزایش میدهندههای تعادلی اگر غلظت واکنش( در واکنش3

 کند.حجم تغییر کند مقدار ثابت تعادل تغییر می های تعادلی اگر( در واکنش4

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

 )چادگان(

دانش و 

درک و 

 فهم

 

 

 

روی درصد (  اثر .......... را بر Bاثر ........... و نمودار ) (Aدر واکنش هابر )تولید آمونیاک( از دو نمودار زیر، نمودار) 41

 دهند. از نظر تئوری دو شرط الزم برای پیشرفت واکنش، دمای........... و فشار ............ است.مولی آمونیاک نشان می

 
 زیاد       –کم  –فشار  -کم                                 ب( دما -زیاد  –فشار  -الف( دما

 کم      -زیاد  –دما  -د( فشار                زیاد                   -کم  –دما  -ج(  فشار

 )فالورجان(          

درک و 

 فهم

𝑿𝟐 زیر تعادلهای شکل 41 + 𝒀𝟐 ⇌ 𝟐𝑿𝒀  را در دو دمای𝑻𝟐 و 𝑻𝟏 کدام دهند اگر این واکنش گرماده باشد، نشان می

  درست است؟ 𝑻𝟏 و 𝑻𝟐دو دمای مقایسه در مورد 

 

تجزیه و 

 تحلیل



 
 

𝑻𝟏الف(  >  𝑻𝟐                  )ب𝑻𝟏 <  𝑻𝟐                     )ج𝑻𝟏 =  𝑻𝟐                   )د𝑻𝟏 ≥  𝑻𝟐 

 )فالورجان(          

 کند؟جا میافزایش فشار کدام سامانه تعادلی زیر را در جهت برگشت جابه 42

 2HCl(g) ⇌(g) 2(g) + Cl2H( الف

  32NH ⇌(g) 2(g) + 3H2N(g) ب(

2SO3(g) ⇌ 2SO2(g) + O2(g) )ج 

  2CO ⇌(g) 2C(s) + O(g) (د

 (1)ناحیه 

 درک و

 فهم

)(3)(2)(در واکنش تعادلی 43 322 gNHgHgN   5102.3درجه ثابت تعادل  311اگر در دمای   و در

4102.2درجه ثابت تعادل  611دمای  ؟کدام مطلب درست است ،باشد 

322الف( این واکنش برخالف واکنش  22 SOOSO گرماده است. 

 .شودمی Kدرجه موجب افزایش مقدار  311ب( افزایش فشار در دمای 

 .دبایدرجه درصد مولی آمونیاک کاهش می 611ج( با افزایش فشار در دمای 

 .وردها بیشتر استاها از فردهندهد( مجموع آنتالپی واکنش

 (4)ناحیه 

تجزیه و 

 تحلیل

𝐚𝐀اگر در واکنش تعادلی  44 ⇌ 𝐛𝐁 در این صورت: ،با افزایش فشار و کاهش دما واکنش در جهت برگشت پیش برود 

 .و واکنش گرماده است a>b.                             ب( و واکنش گرماده است a<b الف(

 .و واکنش گرماگیر است a>b.                             د( و واکنش گرماگیر است a<b ج(

 (5)ناحیه 

درک و 

 فهم

میزان پیشرفت واکنش در چه دمایی بیشتر  .به دست آمده است A + 2B ⇌ Cبا توجه به جدول زیر که برای تعادل  45

 جا خواهد شد؟هاست و با افزایش دما تعادل در کدام جهت جاب

 435 235 35 (℃دما )

K 𝟐/𝟓
× 𝟏𝟎−𝟐𝟓 

𝟒 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝟒 × 𝟏𝟎−𝟓 

 در جهت برگشت  ، 435℃ب( در جهت رفت                                              ، 35℃  الف(

 در جهت رفت ، 435℃ د(                                           در جهت برگشت ، 35℃  ج(

 (5)ناحیه 

 ترکیب

 های زیر درست است؟عبارتچند مورد از  46

 های تغییر غلظت در سامانه تعادلی، تغییر حجم سامانه در دمای ثابت است.               یکی از روش 

                                      .کاهش حجم سامانه یا افزایش فشار اثر یکسانی بر سامانه گازی دارد 

  کند.                       جا میهای گازی کمتر جابهمولکاهش حجم سامانه گازی تعادل را در جهت 

 شود که مجدداً به تعادل اولیه برگردد.                       جا میای جابهبا تغییر حجم، تعادل به گونه 

 گیرند.                                            های گازی تحت تاثیر تغییر حجم قرار میهمه تعادل    

 دهد.                                                      تغییر حجم و فشار، ثابت تعادل را تغییر نمی 

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

 )نجف آباد(

درک و 

 فهم

𝑵𝟐(𝒈)تعادل گازی  47 + 𝟑𝑯𝟐(𝒈) ⇌ 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈)  در دمای معین در ظرفی یک لیتری برقرار است. اگر در همان

 شود؟جا و مقدار ثابت تعادل چه میدما، حجم ظرف را دو برابر کنیم، این تعادل در کدام جهت جابه

 ماند.ثابت می -شود.             ب( برگشت تر میبزرگ –الف( برگشت 

 شود.تر میکوچک –د( رفت  ماند.                   ثابت می -ج( رفت 

 )شهرضا(

درک و 

 فهم



 
 

 درست است؟ زیر در فرایند هابر چند جمله 48

 یابد.درصد مولی آمونیاک با افزایش فشار در دمای ثابت افزایش می 

 درجه است. -211وری آمونیاک بهترین دما آبرای جمع 

 شود.تر انجام میبا استفاده از کاتالیزگر واکنش در دماهای پایین 

 دهد.مولی مخلوط را آمونیاک تشکیل می %51 در بهترین شرایط دما و فشار تنها 

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

 شهر()خمینی

 دانش

 هابر است؟ فرایندکدام نمودارها مربوط به تغییر ثابت تعادل و تغییر مقدار فراورده با افزایش فشار در  43

 
 d,c (د          c,b (ج             b,c (ب              a,b (الف

 شهر()خمینی

 کاربرد

 ؟نیستدر فرآیند هابر برای تولید آمونیاک، کدام عمل زیر برای افزایش بازده فراورده مناسب  51

 الف( کاهش دما                                             ب( افزایش دما همراه با کاتالیزگر     

 ج( افزایش غلظت مواد اولیه                              د( افزایش فشار

 شهر()شاهین

درک و 

 فهم

 است؟ درستزیر  هایتچه تعداد از عبار 51

 شود.ثابت سرعت بزرگی دارد و به صورت سینیکی کنترل می ،دمای اتاق( واکنش تهیه آمونیاک در 1

 شود.کلوین و در حضور کاتالیزگر آهن تعادل تولید آمونیاک به سرعت برقرار می 551( در 2

جزیه آمونیاک به گازهای سازنده آن با افزایش دما و کاهش فشار به ترتیب به سمت راست و سمت چپ ت( تعادل 3

 شود.جا میهجاب

مول آمونیاک تشکیل شود، سرعت متوسط مصرف گاز نیتروژن  3دقیقه،  25اگر در مدت  STPهابر در  ( در واکنش4

 لیتر بر ثانیه است.میلی 4/22

( در تولید آمونیاک به روش هابر، اگر طی انجام واکنش حجم مخزنی که واکنش در حال انجام شدن است را نصف 5

 رود.نیتروژن پیش می کنیم، تعادل به سمت تولید

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

 (6)ناحیه 

تجزیه و 

 تحلیل

 

 

 

 

 

 

 هستند؟ نادرستدر فرایند هابر کدام موارد،  52

 دهند.کاهش می -211℃( به منظور کامل کردن فرایند پس از انجام واکنش، دما را تا 1

 شود.جا شدن تعادل در جهت برگشت و افزایش سرعت رفت و برگشت می( افزایش دما، سبب جابه2

 یابد.درجه سلسیوس درصد مولی آمونیاک کاهش می 511تا  211( در گستره دمای 3

 اتمسفر است. 1111تا  1اتمسفر بیشتر از فشار  2111تا  1111( افزایش درصد مولی آمونیاک در گستره فشار 4

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

 )فالورجان(          

درک و 

 فهم

 آسایش و رفاه در سایه شیمیعنوان فصل دوم:  استان: آذزبایجان غربی

 161-111صفحه:  ،کلید سنتز مولکول های آلیگروه عاملی  -ارزش فناوری های شیمیاییموضوع: 

              در واکنش تبدیل اتن به اتانول چه تعداد ازموارد زیر افزایش زیر افزایش می یابد؟                                                  53

 آبانحالل پذیری در *شمار پیوند های اشتراکی                                 *

 در صد جرمی کربن*مجموع عددهای اکسایش اتم های کربن              *

درک 

 وفهم



 
 

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

 کدام خانواده ترکیب های آلی برای سنتز سایر مواد آلی ،مناسب تر است؟ 54

 (کتون ها4(آلدئیدها                          3(آلکان ها                     2(الکل ها                         1

 دانش

شکل زیر روندکلی افزایش بهره وری با استفاده از فناوری های شیمیایی را نشان می دهد ،کدامیک از عبارتهای  55

 مطرح شده در مورد شکل زیر درست است؟

 

 

 

 

 

 

 می تواند موادی مانند سنگ معدن،نفت خام وهوا که هنوز فرآوری نشده اند باشد.  Aآ( 

 شامل انرژی ، آب ، فناوری ومواد شیمیایی و حتی نیروی انسانی باشد. Dو  Bب( 

 می توان فلز مس ، آهن ، گاز نیتروژن و پلی اتن را قرار داد. Cپ(در قسمت  

یا فرآورده هدف می تواند سبب رشد وبهره وری اقتصادی یک  Cبه  Aبرای تبدیل مواد   Dو  Bت(استفاده از 

 کشور شود.

 

 (همه موارد4             ( آ و ب وت   3( هیچکدام                             2( َآ و ب                            1

 

تجزیه 

 وتحلیل

 چه تعداد از موارد زیر را می توان بطور مستقیم از اتن تهیه کرد؟ 56

 اتانول*کلرو اتان                                          *اتان                                          * 

 پلی اتن*اتانوئیک اسید                                    *اتیل اتانوآت                                * 

1)5                           2)4                           3)3                                  4)2 

تجزیه 

 وتحلیل

   B  ماده دو هیدروژن های اتم شمار و تفاوت  Aالگوی زیر تولید یک استر را نشان می دهد.باتوجه به آن نام ماده   57

 به ترتیب کدامند؟  C  و

 

                             
   

 

 1(پروپن ،1

  2، ( پروپن2

 1بوتن ،-1(3

 2بوتن ،-1( 4

 

تجزیه 

 وتحلیل

 است ؟ مورد گروه های عاملی درست چند مورد از مطالب زیر در 58

 کنند.گروه هایی هستند که که خواص و رفتار مواد آلی را تعیین می –الف 

 های عاملی گوناگون هستنداغلب مواد آلی شامل گروه –ب 

 بههای عاملی موجود دریک ماده آلی را تغییر داده و ها با استفاده از مواد شیمیایی گوناگون ، گروهشیمی دان –ج 

 گروه عاملی دیگر تبدیل می کنند

 های آلی استگروه عاملی ، کلید سنتز مولکول -د

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

 

 

 

 دانش

 

...A...

....... 

 

 

 

....C....

..... 

 

 

فرآورده 

 هدف

 

B D 



 
 

 بطور مستقیم از اتن تهیه کرد ؟ تواننمی چه تعداداز موارد زیر را 53

 پلی اتن  –اتانوئیک اسید  –اتیل اتانوآت  –اتانول  –کلرو اتان  –اتان 

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

 

درک 

 وفهم

 است ؟ نادرست چه تعداد از موارد زیر در مورد ترکیب آلی بکار رفته در ساخت بطری آب 61

 نام آن پلی اتیلن ترفتاالت است . –الف 

 و دی آمین است مونومر های تهیه آن دی اسید -ب 

 پلیمری است که به خانواده پلی استرها تعلق دارد -ج

 ریزندای میبرای ساخت بطری، آن را به همراه برخی افزودنی ها در قالب های ویژه -د

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

 

 

درک 

 وفهم

 

 

 ...........همه گزینه های زیر درست هستند بجز  61

 گاز اتن یکی از مهمترین خوراک ها در صنایع پتروشیمی است -الف

 شود که حالل چسب است از واکنش اتانول و استیک اسید اتیل استات تولید می –ب 

 آیدکلرو اتان از واکنش اتن با گاز هیدروژن کلرید بدست می –ج 

 از واکنش اتانول با آب اتانوئیک اسید تولید می شود –د 

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

 

 

 

تجزیه 

 وتحلیل

 

 کدام خانواده ترکیب های آلی برای سنتز سایر مواد آلی مناسب تر است ؟  62

 آمین ها  –4         الکل ها      – 3آلدهید ها             – 2 ها       الکان – 1

درک و 

 فهم

 های زیر درست است؟یک از عبارتکدام 63

 های عاملی در مولکول هدف بیشتر باشد، ساخت آن راحت تر است.آ(هر چه نوع و تعداد گروه

 ب( بازده واکنش، هزینه مواد و انرژی مصرف شده برای تولید ماده هدف، تنها به نوع واکنش بستگی دارد.

 از گاز اتان، مواد آلی گوناگون پر مصرف و ارزشمند تهیه کرد. پ(می توان

 ها در صنایع پتروشیمی است.ترین خوراکت( گاز اتن یکی از مهم

 دانش

 شود؟های زیر به طور مستقیم از اتن تهیه نمییک از فراوردهکدام 64

 اتنپ( کلرواتان                                 ت( پلی               آ( اتیل استات                           ب( اتان                    

تجزیه و 

 تحلیل

 توان از واکنش یک ....................... با یک ......................... در شرایط مناسب بهره برد.برای سنتز یک استر می 65

 –کتون                        ت( اسید آلی  -کتون              پ(باز آلی  – آلدهید                   ب( اسید آلی –آ( باز آلی 

 الکل

 دانش

 ماده زیر کمتر است؟ قیمت یک لیتر یا یک کیلوگرم از کدام 66

 ت( متانول          آ( اتیلن گلیکول                        ب( نفت خام                            پ(اتانول                           

تجزیه و 

 تحلیل

 رود؟فروش کدام یک از موارد زیر خام فروشی به شمار می 67

 زینآ( آمونیاک                                 ب( سولفوریک اسید               پ(پنبه                                        ت( بن

 دانش

 آسایش و رفاه در سایه شیمیعنوان فصل دوم:  استان: آذزبایجان شرقی

 111-111صفحه:  PETباز یافت  -عدد اکسایش کربن در ترکیبات آلی)با هم بیندیشیم(-ساخت بطری آبموضوع: 

 دار در ترکیب مقابل کدام است؟های ستارهعدد اکسایش کربن 68

  -3+ و 1( 4  -3و  -1( 3  +3و  -1( 2  +3+ و 1( 1

 

 

 

 کاربرد

 ها کاهش یافته و کدام اکسایش یافته است؟های زیر کدام گونهدر هر یک از واکنش 63

1 )CO  4وCH 2 -کاهشH  وOH2 اکسایش 

 -تجزیه

 تحلیل

C3H 3CH 
* 

* 



 
 

2 )2H  وOH2 کاهش- CO  4وCH اکسایش               

         OHCH)g(H)g(CO 322 
 

3 )CO  وOH2 2 -کاهشH  4وCH اکسایش      

  )g(H)g(CO)g(OH)g(CH 224 3
 

4 )2H  4وCH کاهش- CO  وOH2 اکسایش 

 های کربن در پارازایلن با کدامیک از ملکولهای زیر یکسان است؟مجموع اعداد اکسایش اتم 71

 (  اتان 4( بوتان                    3( بنزن                2(استون                   1

تجزیه 

 تحلیل

 از ترکیبات زیر را نمی توان بطور مستقیم از نفت خام به دست آورد؟کدامیک  71

 ( اتیلن گلیکول4( پارازایلن               3( بنزن                        2( اتن                    1

 دانش

...........  به همراه  مول اتیلن گلیکول یک استر به فرمول  .............. 2از واکنش یک مول ترفتالیک اسید با  72

 آید....................  مول آب به دست می

1) 6O14H12C - 2              2 )6O12H12C  - 2                 3 )6O12H12C  - 1               4 )6O14H12C – 1 

 کاربرد

 کدام عبارت در مورد ترکیب به کار رفته در ساخت بطری آب نادرست است؟ 73

 ( پلیمری است که به خانواده پلی آمید تعلق دارد .2نام آن پلی اتیلن ترفتاالت است.                                          ( 1

( برای ساخت بطری آن را به همراه افزودنی در 4( مونومرهای آن دی اسید و دی الکل هستند.                           3

 قالب ویژه ای می ریزند.

 انشد

 مول متانول چگونه است؟ 2خط دی استر حاصل از واکنش یک مول ترفتالیک اسید و  –فرمول نقطه  74

1                                                                                                                )2) 

 

 

 

 
 

3)                                                                                                           4                 ) 

 

 

 

 

تجزیه 

 تحلیل

 

 

 

 

 

 2فصل  پاسخنامه

 پاسخ صحیح شماره سوال  پاسخ صحیح 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 33  3 8

 ب 41  3 3

 ب 41  3 11

 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 43  1  18

 الف 51  3  13

 ج 51  2  21

 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 53  د 28

 1 61  الف 23

 4 61  ب 31

 3 62  ج 31

 

 

 

 2فصل  پاسخنامه

 پاسخ صحیح شماره سوال  پاسخ صحیح شماره سوال

 3 63  گزینه )ت( 63

 3 71  گزینه )آ( 64

 4 71  گزینه )ت( 65



 
 

 1 72  گزینه )ب( 66

 2 73  گزینه )پ( 67

68 3  74 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


