اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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آزمونهای شیمی
دفترچــــــــــــهی ســــــــواالت

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ7
گروه مولفان

 .1علی قانعی
 .3امیرمحمد ابویی

 .2فهمیه جوادی منش
 .4محمدامین قاسمی

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون شــــــــــــیمی – ویــــــژه کنـــــــــکور 39

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه اول آزمونهای مرحلهای –  03سوال

لیــــــمو تــــــرشــــــــــ
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

ﮐﺘﺎب  40آزﻣﻮن ﺗﺪرﯾﺠﻰ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﮏ رﻗﻤﻰ ﻫﺎ
ﺑﻪ زودى در ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﻰ ﻫﺎى ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺷﺮوع ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ى اول دى ﻣﺎه در ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﻰ ﻫﺎ
ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ  30004505ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
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اگر در واکنش که معادلهی نمادی آن به صورت )→ MnCl2 + Cl2 + H2O(l

مرحلهی هفتم
)(aq

 MnO2(s) + HClمیبا شد .سرعت

واکنش  0/000مول بر ثانیه باشد ،چند ثانیه طول میکشد تا غلظت  HClدر  000میلی لیتر از محلول آن ،از  1/2مول بر لیتر
به  0/0مول بر لیتر برسد؟
31 )2
121 )1
-2

01 )3

01 )0

چند مورد از عبارتهای زیر صحیح میباشد؟
 کاتالیزگر واکنش تجزیه محلول بنفش رنگ  KMnO4نوعی اسید آلی است.
 کاتالیزگر واکنش تولید آب از  H2و  O2در دمای اتاق نوعی عنصر واسطهی خارجی است که در کاهش مواد آالیندهی خارج
شده از اگزوز خودرو هم موثر است.
 مبدلهای کاتالیستی در خودروها به موتور نسبت به اگزوز نزدیکتر هستند.
 برای جلوگیری از ایجاد پدیدههایی مانند باران اسیدی که باعث تخریب محیط زیست میشوند میتوان از مادهای که از
تجزیهی بخش عمده تشکیل دهندهی سنگ آهک تولید میشود استفاده کرد.
1 )1

2 )2

0 )0

3 )3

 - 3کدام گزینه زیر به طور نادرستی بیان شده است؟
 )1با حضور کاتالیزگر میتوان واکنشها را در دمای پایینتری انجام داد.
 )2در واکنش تجزیهی  N2O5با سه برابر شدن غلظت  N2O5سرعت واکنش هم سه برابر میگردد.
 )3در انفجار از مقدار بسیار کمی مادهی منفجر شونده به حالت جامد یا مایع ،حجم زیادی از گازهای داغ تولید میشود.
 )0در نظریهی حالت گذار برخی از نارساییهای نظریهی برخورد برطرف شده همچنین این مدل افزون بر فاز گازی برای فاز محلول هم قابل
استفاده است.

-0

چند مورد از عبارت های زیر نادرست هستند؟
 هنگامی که ذرات واکنش دهندهها باهم برخورد کنند مدت زمانی کنار یکدیگر قرار میگیرند.
 تعداد کمی از برخوردها منجر به واکنش میشوند.
 مادهای که تجزیهاش موجب تولید گازی قهوهای رنگ و  O2میشود ،دارای  8پیوند کوواالنسی و  22جفت ناپیوندی میباشد.
 نظریهی برخورد تنها برای واکنشهایی کاربرد دارد که از برخورد مستقیم واکنش دهندهها در آن فرآوردهها تولید شوند.
2 )1

3 )2

1 )3

0 )0

 - 5اگر در واکنش بنیادی  aA→bB+Ccثابت تعادل برابر  0/00 mol-1. l1. s-1باشد ،در لحظهای که سرعت واکنش برابر
 1/0 × 10-3 mol . l-1 .s-1است ،غلظت  Aچند مول بر لیتر است ؟
1/2 )3
1/ 3 )2
1/1 )1
-0

1/0 )0

کدام عبارت زیر به طور ناصحیح بیان شده است؟
 )1با توجه به ماهیت واکنش دهندهها اگر ) O2(gو ) H2(gدر دمای اتاق هزاران سال کنار یکدیگر باشند ،واکنش رخ نمیدهد.
 )2اگر واکنش دهندهها در یک فاز قرار داشته باشند ،واکنش با سرعت بیشتری انجام میشود.
 )3سوختن ناقص هیدروکربنها موجب تولید نوعی آلوتروپ کربن میشود.
 )0در مقایسهی آالیندههای خروجی از اگزوز خودرو میتوان گفت NO < CxHy < CO :

-7

چند مورد از عبارتهای زیر در مورد فرآیند هابر صحیح است؟
 فرآوردهی آن پرارزش بوده که مصرف عمدهی آن در تهیهی مواد منفجره میباشد.
 در دمای اتاق از نظر ترمودینامیکی نامساعد و از نظر سینیتیکی مناسب است.
 از لحاظ ترمودینامیکی یا عملی این فرآیند در فشار باال و دمای پایین بازده بیشتری دارد.
 اختالف دمای بین محفظهی اصلی واکنش و قسمت جداسازی فرآورده برابر  095کلوین است.

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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مرحلهی هفتم
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 با توجه به کاتالیزگر این واکنش ،نوعی واکنش تعادلی همگن است.
0 )1

-8

3 )2

1 )3

جدول رو به رو مربوط به واکنش ) 2NO2(g) → 2NO(g) + O2(gمیباشد .مجموع  C + B +Aچقدر است؟
زمان )(S

0/15 )1

-9

2 )0
-2

mol.l

-2

[NO2] * 25

-2

-2

[o2] * 25 mol.l

5

4.2

5

25

B

5.8

05

2.4

C

245

A

2.9

0/0 )2

0/25 )0

0/1 )3

با توجه به واکنش و شکل مقابل  A2(g) + B2(g) → 2AB(g) :چند عبارت زیر صحیح است؟ (واکنش برپشت پذیر است )
الف ـ در شرایط مشابه ،سرعت این واکنش کمتر از سرعت واکنش ) 2AB(g) → A2(g) + B2(gاست.
ب ـ ساختار حالت گذار این واکنش با واکنش ( 2AB(g) → A2(g) + B2(gیکسان است.
ج ـ واکنش تجزیه ی  ABفرآیندی گرماگیر است.
د ـ وجود کاتالیزگر باعث تغییر ثابت سرعت واکنش میشود.
هـ ـ یکای ثابت سرعت این واکنش  mol2 . l-2 .s-2است( .به فرض بنیادی بودن واکنش)
0 )1

3 )2

2 )0

1 )3

800 - 10گرم باریم کلرید دو آبه با خلوص  0/01را در ظرفی دو لیتری قرار میدهیم و به آن آرام آرام گرما میدهیم تا  0/000آب
خود را از دستتت بدهد .چنان چه تا تحقق این فرآیند  0دقیقه زمان الزم باشتتد ،ستترعت تولید بخار آب چند مول بر دقیقه
است؟ )(O=10 , H=1 , Cl= 35/5 , Ba = 137
1/0 )2
1/1 )1

1/0 )0

1/6 )3

 - 11دو ظرف پنج لیتری ،متصتتل به هم با شتتیری بین آن ها ،یکی دارای یک مول گاز هیدورژن و دیگری دارای یک مول گاز کلر
است ،اگر شیرمیان آن ها باز شود و به محض تامین انرژی فعال سازی الزم ،واکنش با سرعت متوسط  10-3 mol.L-1.s-1انجام
گردد ،چند ثانیه برای انجام کامل واکنش الزم است؟
06 )2
06 )1
- 12

126 )4

166 )3

کدام مورد زیر به درستی بیان شده است؟
 )1تغییر حجم سامانه ،همواره باعث جابهجایی تعادلها میگردد.
 )2واکنش اکسایش و کاهش به صورت تعادلی انجام نمیپذیرند.
 )3اگر  Q=1باشد ،واکنش در حالت تعادل قرار دارد.
 )4در واکنش تعادلی تجزیه  ،CaCO3با افزایش دما ،جرم توده جامد کاهش مییابد.

 - 13درکشتتور ما ،روزانه یک میلیون خودرو در بخش های گوناگون فعالیت میکنند و هر خوردو بهطور میانگین 50 ،کیلومتر
مسافت طی میکند ،بر این اساس و با توجه به دادههای جدول که مقدار برخی آالیندهها را در گازهای خروجی از اگزوز این
خودروها ،در غیاب و درحضور مبدل کاتالیستی نشان میدهد ،استفاده از مبدل کاتالیستی ،روزانه از ورود چند مول ترکیب
آالینده معدنی به هواکره جلوگیری میکند؟ ( ) H=1 , C= 12 , N = 10 , O = 10 : g.mol-1
17/1 × 160 )1
فرمول شیمیایی آالینده
CO
مقدار آالینده بر حسب گرم به
در غیاب مبدل کاتالیستی
171 × 16/ )2
6/21
17/1 × 16/ )3

ازای طی یک کیلومتر

در حضور مبدل کاتالیستی

1/61

CxHy
1/66

NO
3/10

1/16

1/10

171 × 160 )4

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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مرحلهی هفتم

 - 10در یک ظرف ستتر بستتته یک لیتری ،مقدار  0/1مول گاز  N2O0تا رستتیدن به تعادل گازی ) ،N2O0(g) ↔ 2NO2(gگرما
میدهیم ،اگر در دمای آزمایش ،ثابت تعادل برابر  0/2 mol.L-1باشد ،چند مول گاز در مخلوط تعادلی وجود دارد؟
6721 )4
6726 )3
6711 )2
6716 )1
- 15

در صورتی که یک کاتالیزگر را به سامانهی تعادلی اضافه کنیم ،چند مورد از تغییرات زیر در آن اتفاق نمیافتد؟
 مقدار  Kو  Qتغییر نمیکند و ثابت میمانند.
 سرعت واکنشهای رفت و برگشت را به یک نسبت افزایش میدهد.
 شیب نمودار (غلظت–زمان) برای واکنش دهندهها و فرآوردهها را با اندازه یکسان افزایش میدهد.
 ممکن است ،تعادلی همگن را به یک تعادل ناهمگن تبدیل کند.
2 )1

0 )3

3 )2

1 )0

 - 10ظرفی در ب سته داریم که حجم آن  1لیتر ا ست و واکنش  2NO2 ↔ N2O0بدین صورت در آن به حال تعادل ا ست که  1مول
 N2O0و  1مول  NO2در ظرف داریم  .اگر حجم ظرف را به نیم لیتر کاهش دهیم و غلظت تعادلی جدید  NO2را  Aو غلظت
تعادلی جدید  N2O0را  Bفرض کنیم A ،و  Bرا به دست بیاورید؟
1/5 - 1/5 )3
1/5 - 2/5 )2
2/5 - 1/5 )1
- 17

1/5 -1/5 )0

کدام گزارهی زیر به طور نادرستی بیان گرده است؟
 )1واکنش تجزیه ی ) NO(gبه  N2و  O2دارای  ∆𝑆 = 1است.
 )2چنانچه واکنش در  K=1111باشد ،افزایش حجم تاثیری بر جابهجایی تعادل ندارد.
 )3هنگامی که مخلوط ) N2 ، NH3(gو  O2را سرد میکنیم ابتدا ) NH3(gکه نقطه جوش پایینتری دارد ،مایع میشود.
 )0پیش بینیهای ویلیام رامس میتوانست کاهش تدریجی فرآوردههای کشاورزی و گرسنگی مردم جهان را در پی داشته باشد.

 - 18در یک ظرف سرب سته  Aمول  NO2و  2مول  O2را در دمای معینی گرما میدهیم تا تعادل گازی 0NO2 + O2 ↔ 2N2O5
برقرار شتتود .اگر در لحظه برقراری تعادل غلظت  NO2با  N2O5برابر باشتتد و مجموعا  2/3مول گاز در ظرف واکنش وجود
داشته باشد ،مقدار  Aچند مول است ؟ ( حجم ظرف یک لیتر)
670 )3
172 )2
170 )1
- 19

670 )4

کدام عبارت نادرست است؟
 )1با توجه به کاتالیزگرهای یکی از مراحل مهم فرآیند مجاورت میتوان گفت ،اتم مرکزی یکی از کاتالیزگرهای این فرآیند برابر  +5است.
 )2واکنش آب گیری نمک  BaCl2.2H2Oنوعی تعادل شیمیایی است.
 )3در سال  1161میزان مصرف نفت

1
0

اکتشاف آن بود.

 SO3 )0و  NO2دو نوع از مواد آالینده هوا هستند که از اگزوز خودروها خارج میشوند.

- 20

کدام یک از گزینههای زیر در رابطه با فرآیندهای تعادلی درست است؟
 )1در تعادل ) 2NO2 ↔ N2O0(gبا افزایش دما ،ثابت تعادل افزایش مییابد و رنگ مخلوط تعادلی قهوهایتر میشود.
 )2اگر در یک تعادل گازی ،افزایش دما موجب افزایش ثابت تعادل شود ،با افزایش فشار غلظت فرآوردهها در مخلوط تعادلی بیشتر میگردد.
 )3با افزودن مقداری آب محلول تعادلی که در آن واکنش ) 2Al(s) + 3Cu(aq)2+ → 2Al3+(aq) + 3 Cu(sدر حال تعادل است ،واکنش
در جهت رفت پیش خواهد رفت.
 )0با افزایش غلظت یک ماده تعادل جهت مصرف آن جابهجا میشود ،اما هیچگاه نمیتوان اثر افزایش غلظت را به طور کامل از بین برد.

X - 21مول  SO3را دریک ظرف  5لیتری تا برقراری تعادلگازی زیرگرما میدهیم .اگر درلحظه برقراری تعادل،SO3=0/0 mol.l-1
 O2 = 0/0 mol.l-1باشد X ،کدام است؟ 2SO3 ↔ 2SO2 + O2
1/6 )3
10 )2
6 )1

1/0 )0

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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 - 22در یک ظرف سر بسته یک لیتری ،مخلوطی از  0/0مول گاز گوگرد دی اکسید 0/0 ،مول گاز اکسیژن و  00گرم گاز گوگرد تری
اک سید وجود دارد .اگر ثابت تعادل را  0 mol -1.l1در نظر بگیریم و شرایط برای انجام این واکنش فراهم شود ،چند مورد از
حالت های زیر پیش می آید ؟ ) (s=32 , o=10
الف ـ واکنش تا رسیدن به حالت تعادلی ،در جهت تجزیهی گوگرد تری اکسید پیش میرود.
ب ـ واکنش انجام نمیگیرد ،زیرا خارج قسمت واکنش برابر با ثابت تعادل است.
ج ـ واکنش تا رسیدن به حالت تعادل در جهت تشکیل گوگرد پیش می رود.
د ـ در ابتدای امر ،سرعت واکنش رفت از برگشت بیشتر است.
2 )1

- 23

3 )2

0 )3

1 )0

با توجه به اینکه :
)N2(g) + O2(g) ↔ 2 NO(g

K2 = 4×25-20

1

)NO2(g) ↔ NO(g) + O2(g

K2 = 2×25-0

2

با فرض یکسان بودن دما در هر سه سیستم تعادلی ،مقدار  K0برای واکنش تعادلی رو به رو چقدر است؟
)2NO2(g) ↔ N2(g) + 2O2(g
116 )1

- 20

115 )2

1111 )3

5 ×111 )0

چند مورد از عبارت زیر صحیح است؟
 تعداد اربیتالهای نیمه پر در کاتالیزگری که برای انجام فرآیند هابر مورد استفاده قرار میگیرد ،دو برابر تعداد اوربیتالهای
خالی اتم مرکزی کاتالیزگری است که در مرحلهی مهمی از مجاورت به کار میرود.
 با توجه به مقدار ثابت تعادل پیش بینی میزان پیشرفت یک واکنش تعادلی را امکان پذیر است.
 ساخت تجهیزات الزم برای تولید آمونیاک به روش هابر مدیون مهندسی کارل بوش است.
 در برخی از مبدلهای کاتالیستی ،کاتالیزگر را به صورت شنهای ریز در می آورند.
2 )1

- 25

1 )2

0 )3

3 )0

در یک ظرف  250میلیلیتری سربسته ،مقدار  0/5مول از هریک از گازهای  A2و  B2را تا رسیدن به حالت تعادل :
 A2(g) + B2(g) ↔ 2AB(g) , K = 0/25گرم میکنیم ،مقدار گاز  ABدرون ظرف واکنش در این حالت ،برابر چند مول
است؟
6711 )1

672 )2

674 )3

670 )4

 - 20در یک ظرف یک لیتری 0/2 ،مول گاز اوزون را گرما میدهیم تا تعادل  2O3(g) ↔ 3O2(g) :برقرار گردد ،اگر در این حالت
تعادل ،مجموع مولهای گازی در ظرف برابر با  0/25مول باشد ،ثابت تعادل در دمای آزمایش برابر با چند مول بر لیتر است؟
67411/ )4
6733/1 )3
2721 )2
1741 )1
 30 - 27گرم گاز  NOClرا در یک ظرف  10لیتری گرما میدهیم ،اگر پس از  10دقیقه 102/2 ،گرم گاز کلر تشکیل شده باشد ،چند
گرم از آن باقی مانده و سرعت متوسط تجزیهی  NOClبه تقریب برابر با چند  mol.l-1.s-1است؟() N=10 O=10 Cl= 35/5
6/6 × 11-5 – 3/0 )0
6/6 × 11-0 – 3/0 )3
5/6 × 11-5 – 0/5 )2
5/6 × 11-0 – 0/5 )1
 - 28کدام گزارهی زیر به طور نادرستی بیان گرده است؟
 )1تغییر دما در واکنشهای تعادلی ،سبب جابهجا شدن تعادل و مقدار ثابت تعادل میشود.
 )2افزایش دما ،در واکنش به حالت تعادل  N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g) :را ،در جهت رفت جابهجا میکند.
 )3واکنش ) ،2H2(g) + O2(g) ↔ 2H2O(gدر صورت آغاز شدن در دمای ℃ 25تا مرز کامل شدن پیش میرود.
 )0انتقال سامانه واکنش به حالت تعادل ) ،CH3OH(g) ↔ CO(g) + 2H2(gدر دمای ثابت ،به ظرف بزرگتر ،سبب جابهجایی آن در جهت
رفت میگردد.
هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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کدام گزینه زیر به درستی بیان شده است؟
 )1ویلیام رامسی ،کاشف گازهای نجیب ،پیشبینی کرده بود که جهان تا اواسط قرن بیستم ،از گازهای گلخانهای پر خواهد شد.
 )2گاز نیتروژن خالص در مقیاس صنعتی ،از تقطیر جزء به جزء هوای مایع به دست میآید و برای پرکردن الستیک خودروها کاربرد دارد.
 )3تعادل ) Ni(CO)0(l) ↔ Ni(s) + 0CO(gناهمگن سه فازی بوده و افزایش فشار ،سبب افزایش بازدهی درصدی آن میگردد.
 )4در شرایط یکسان ،گازهای نیتروژن در مقایسه با گازهای آمونیاک ،دشوارتر به مایع تبدیل میشود.

 - 30در شکل پیش رو ،حجم هر محفظه یک لیتر ،محفظه ( )1در بردارندهی گاز حاصل از سوختن  0/0گرم گوگرد و محفظه ( )2در
بردارندهی گاز حا صل از تجزیهی  0/30مول پتا سیم پرمنگنات ا ست ،شیر میان دو ظرف را باز میکنیم تا در دمای معین و
ثابت،تعادل گازی برقرار گردد ،اگر پس از برقراری تعادل 12/8 ،گرم ترکیب دوتایی با مولکولها ناقطبی وجود داشتتته باشتتد،
ثابت تعادل واکنش ،چند  mol-1.Lاست؟ ( )S=32 , O=10
3/2 × 112 )2
1/6 × 113 )1
1/6 × 112 )3

3/2 × 113 )0
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