اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

پاسخنامه آزمون شماره 7
0931/01/22

آزمونهای شیمی
دفترچــــــــــــهی پاسخنامه تشریحی

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

:1

آزمون شیمی لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

پاسخنامهی سینتیک و تعادل شیمیایی
1

گزینه 6

معادلهی نمادی موازنه شده نیست.
× معادلههای نمادی واکنش را موازنه شده به ما نمیدهند.
MnO2 + 4HCl →MnCl2 + Cl2 + 2 H2O
مول اولیهی ← HCl

= 1/22

مول ثانویه = 1/24 ← HCl

6
21

6
21

× 2/2

1/22-1/24=1/40 mol

× 1/4

مول مصرفی  4برابر سرعت واکنش است ← RHCl = 1/114 × 4= 1/126 mol⁄s

1/40 = 1/126 × t = 01 s

2

گزینه 3
بررسی سایر گزینهها :

مورد اول) کاتالیزگر چنین واکنشییی در کتاب نیامده اما داریم از گرم کردن واکنش محلول ( KMnO4پتاسیییم پر منانا ) که محلولی بنفش رنگ
است با (RCOOHنوعی

اسید آلی) محلول به سرعت بیرنگ میشود ( .رد گزینه )

مورد دوم)  Ptبه همراه  Rhو  Pdدر مبدلهای کاتالیستی به کار میروند.
مورد سوم) کامال صحیح است طبق شکل صفحهی  62کتاب شیمی پیش

(تایید گزینه )
(تایید گزینه )

مورد چهارم) مادهای که بخش عمده سیینگ آهر را تشییکیل میدهد  CaCO0اسییت که از تیزیهی آن ) CaCO0(S) → CaO(s) + CO2(gمواد
) CO2(gو ) CaO(sتولید میشود که از  CaOبه عنوان مادهای که  SO2خارج شده از نیروگاهها را میتوان به کمر آن به دام انداخت ،یاد میشود.
)SO2(g) + CuO(s) → CaSO0(s
اما اگر  SO2به هواکره رود با  O2واکنش میدهد و گاز  SO0تولید میکند و گاز  SO0در هناام باران با ذرا آب واکنش میدهد و سیولفوریر اسیید
را به وجود میآورد.
 SO0 + H2O → H2SO4که به شد موجب تخریب محیط زیست میشود( .تایید گزینه )

3

گزینه 3

در انفیار از مقدار کمی مادهی منفیر شونده به حالت جامد یا مایع ،حجم بسیار زیادی از گازهای داغ تولید میشود.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در آن صورت میتوان واکنشهایی مثل تصفیه آالینده های موتور خودرو را در دماهای پایینتر انجام داد.
گزینه  )2سرعت این واکنش برابر است با ] R= K [N2O5و مرتبه ی این واکنش  2است .طبق متن کتاب درسی این  2واکنش را باید حفظ باشید

که مرتبه اش  2است .پس با  0برابر شدن غلظت  N2O5سرعت این واکنش هم  0برابر میشود.
گزینه  )4طبق متن کتاب درسی پیش دانشگاهی

4

گزینه 3
بررسی سایر گزینهها :

مورد اول) اشاره به حالت گذار

دارد( .تایید گزینه )

مورد دوم) تعداد بسیار کمی! اینجاست که می گیم به خط کتاب درسی دقت کنین!

( رد گزینه )

ویژه آزمون مرحلـــــه  24دی قلم چی

مورد سوم)  2N2O5 → 4NO2 + O2منظور سوال  N2O5است.
مورد چهارم) نظریهی برخورد برای واکنشهای بنیادی کاربرد

5

آزمون شیمی لیموترش

2

(تایید گزینه )

دارد( .تایید گزینه )

گزینه 3

R = K [A]a
101 × 1/-3 mol. L -1. s-1 =/0/4 mol-1. l. s-1 × (x mol. l -1) a
a= 2

→ Xa mola. l-a = 4 × 1/-2 mol2. l2
→ x = /02

 6گزینه 1
ماهیت واکنش دهندهها مشخص کنندهی میزان واکنش پذیری آنهاست .که در این مورد بسیار باالست و ثابت تعادل این واکنش
 202 × 1/11 mol. l -1است .اما سرعت واکنش آنها با هم آنقدر پایین است که این واکنش سالها طول میکشد!!
-2

= 4 × 1/

X2

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2درست است زیرا در این صورت برخورد بهتر و بیشتری با هم دارند.
گزینه  )3سوختن ناقص هیدروکربنها موجب تولید  COو ( Cدوده) در موتور خودرو میشود که ( Cدوده) مانند گرافیت و الماس یکی از
آلوتروپهای کربن است.
گزینه  )4کامال طبق فعالیت کتاب درسی صحیح است.

7

گزینه 1
بررسی سایر گزینهها :

مورد اول) فرآوردهی فرآیند هابر ،آمونیاک استتت که ترکیب پر ارزشتتی استتت و پرکاربردترین ترکیب نیتروژندار استتت و نستتبت به ستتایر
ترکیبات نیتروژندار در مقیاس مولی (نه حجمی) ب سیار بزرگی (نه ن سبتا بزرگی!) در صنعت تولید می شود و م صرف عمدهی آن  1/در صد
در کودهای شیمیایی و تزریق م ستقیم (به شلک مایع ،همان طور که در شیمی  3خواندید) به خاک ک شاورزی ا ست 1/ .در صد هم در
پالستیک و الیاف مصرف و هرکدام از مواد منفجره و صنایع دیگر  /0/5کاربرد دارد.

( رد گزینه )

مورد دوم) صفحه  51کتاب .این واکنش در دمای اتاق ℃ 25از نظر دینامیکی مساعد است و ثابت تعادل بزرگی دارد 1 × 1/5 mol2. l-2
اما چون انرژی فعال ستتازی آن زیاد استتت از نظر ستتینیتیکی کنترل میشتتود و باید با تیییر دما و افزایش فشتتار و کاتالیزگر آن را به بازده
مناسب برسانیم ( .رد گزینه )
مورد سوم) از لحاظ ترمودینامیکی یا تئوری (دقت کنید که از نظر سینیتیک ،نمی شود عملی چون ممکن ا ست واکنش از نظر سینیتیکی
م ساعد با شد و از نظر ترمودینامیکی نام ساعد با شد .در آن صورت در عمل انجام نمی شود اما میتوان به جنبهی ترمودینامیکی نام تئوری
داد) این فرآیند در فشار باال (به سمت مولهای گازی کمتر و تولید  )NH3و در دمای پایین (واکنش برای جبران دمای کم سعی میکند به
ستتمتی پیش برود که 𝐻∆ در آن ستتمت استتت و چون واکنش گرماده استتت به ستتمت تولید  NH3پیش میرود) اما به لحاظ عملی ممکن
نمیشود .همان طور که خواندیم دمای پایین باعث کاهش سرعت واکنش میشود و این واکنش به لحاظ عملی ممکن نمیشود ( .رد گزینه)
مورد چهارم) در فرآیند هابر دمای محفظهی اصتتلی ℃ 55/و دمای قستتمت جداستتازی ℃ -4/در نظر گرفته میشتتود که در هر صتتورت
اختالف دما ℃ 52/یا  52/کلوین میگردد.

(تایید گزینه )

مورد پنجم) این واکنش ← ) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(gواکنش تعادلی و همگن است .حتی با وجود کاتالیزگر ) Fe(sچون جنس کاتالیزگر
تاثیری در همگن یا ناهمگن بودن واکنش

8

گزینه 1

ندارد( .تایید گزینه )

)−∆𝑛 (NO2) = 2 ∆𝑛 (O2
B= 401 – 2(/01) = 205

:3

آزمون شیمی لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

C = 401 – 104 = 1035

A + B + C = 4015

9

A = 4/1 – 2 ( 1/2 ) = //3

گزینه 6
بررسی سایر گزینهها :

گزینه الف) زیرا انرژی فعال سازی برگشت بیشتر از رفت است و سرعت آن باید کمتر از رفت
گزینه ب) ساختار حالت گذار ،واکنشهای رفت و برگشت یکسان است.
گزینه ج) طبق نمودار میتوانید به درستی این مورد پی

باشد ( .رد گزینه )

(تایید گزینه )

ببرید( .تایید گزینه )

گزینه د) وجود کاتالیزگر باعث افزایش ثابت سرعت واکنشهای رفت و برگشت میشود.
اما دقت کنید !! باعث تیییر ثابت تعادل نمی شود و نمی تواند ثابت تعادل را تیییر دهد چون سرعت واکنش های رفت و برگ شت را به یک
𝑘

نسبت تیییر می دهد و می دانید که :

رفت

k

برگشت

= ثابت تعادل𝑘 است و ثابت تعادل نقطه به دما بستگی دارد.

گزینه هـ) طبق فرمول )  ، (mol1-n . ln-1 . l-1که در این واکنش  n=2و یکای ثابت برابر با

10

(تایید گزینه )

 mol-1 . l -1 . s-1است ( .رد گزینه)

گزینه 4

BaCL2 . 2 H2O

1//× /011 = 411 g
𝑂 = 4 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝐶𝑙2 .2𝐻2

𝑂1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝐶𝑙2 .2𝐻2
𝑂244 𝑔 𝐵𝑎𝐶𝑙2 .2𝐻2

Mol BaCl2 . 2 H2O = 411 g

× BaCl2 . 2 H2O

مول تولید شده بخار آب در  1دقیقه → 𝑂 = 4.1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

1
×→ 1
1/

→ 1 mol H2O

= /.1 𝑚𝑜𝑙 . 𝑚𝑖𝑛−1

11

گزینه 3

12

گزینه 4

4 .1
= 1

R

اگر به واکنش ) CaCO0(S) → CaO(s) + CO2(gدقت کنید ،در واکنش های تعادلی همواره گرما در یر سمت و آنتالپی در سمت دیار قرار دارد.
در این واکنش انتالپی در سمت راست قرار دارد پس گرما باید در سمت چپ قرار داشته باشد و واکنش باید گرماگیر باشد.
طبق اصل لوشاتلیه وقتی به سامانه گرما میدهیم سامانه برای تعدیل اثر ان در سمتی پیش میرود که گرما را از بین ببرد.
پس در جهت رفت پیش میرود و چون در سمت فراوردهها گاز  CO2را داریم طبیعتا مقداری از جرم توده جامد کاسته میشود

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1برخی از واکنش ها مجموع تعداد مول های گاز واکنش دهنده ها با فراورده ها برابر است.
گزینه  )2چون در همه واکنش ها اکسایش و کاهش اتفاق می افتد و قطعا نمیشه گفت هیچ واکنشی تعادلی نیس ):
گزینه  )3نادرست بودن خیلی این گزینه واضح است چون وقتی  Qصفر است طبیعتا هیچ فراورده ای در محفظه ی انجام واکنش نداریم.
و واکنش قطعا باید در جهت رفت حرکت کند.

13

گزینه 6

ویژه آزمون مرحلـــــه  24دی قلم چی

14

15

4
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گزینه 6

گزینه 6

بررسی سایر گزینهها :

مورد اول)  Qتفاوت میکند .اما  kثابت

میماند ( .رد گزینه )

مورد دوم) انرژی فعال سازی را به یک اندازه تیییر میدهد و  kسرعت رفت و  kسرعت برگ شت و سرعت رفت و برگ شت را به یک ن سبت
افزایش

میدهد (تایید گزینه )

مورد سوم) شیب نمودار غلظت–زمان همان سرعت است که آن را به یک نسبت افزایش میدهد نه به یک

اندازه ( رد گزینه)

مورد چهارم) حالت کاتالیزگر نمیتواند همگن یا ناهمگن بودن واکنش را عوض کند.
مثال در فرآیند هابر )  (N2 + 3H2 → 2 NH3حتی با وجود کاتالیزگر ) Fe(sباز هم همگن

16

گزینه 1

17

گزینه 1

است ( .رد گزینه)

[𝑁2 𝑂4 ]1
=1
[𝑁𝑂2 ]3

= اولیه𝑘

2NO2 ↔ N2O4
1+x

→ 8x 2 − 9x + 1 = 0
1

3

1−

 𝑁𝑂2 = 0.54 = 2 = 1/5غلظت𝐴
= 2.5

9
4

=

1

1 +8
0 .5

=  𝑁2𝑂4غلظت𝐵

𝑥1+
)
0/5
1−2x 2
(
)
0/5

(

1-2x

0/5

0/5

 = 1ثانویه𝑘

=Kاولیه

غ.ق.ق

X1= 1

ق.ق

X2 = 1/8

خوانده ایم که این واکنش در موتور خودرو و در دمای باالی  1///درجه انجام میشود .پس گرماگیر است و در همه واکنشهای برگشت
پذیر 𝑆∆ در یک سمت و 𝐻∆ در سمت دیگر قرار دارد .پس در این واکنش هم باید 𝑆∆ مساعد و بیشتر از صفر باشد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2شاید در نگاه اول بگویید که نمیتوان از روی ثابت تعادل این مو ضوع را تعیین کرد و این مورد نادر ست ا ست .اما !! از آنجا که
این ثابت تعادل یکا ندارد یعنی  ∆𝑛 = /یعنی مولهای گازی در دوطرف برابرند .یعنی افزایش حجم اثری برجابجایی تعادل ندارد.
گزینه  3و  )4طبق متن کتاب درسی شیمی پیش دانشگاهی

:5
18
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3
/

2

A

4NO2 + O2 ↔ 2N2O5
A – 4a
2-x
2X
A – 4x + 2 – x + 2X = 2/3 → A – 3x = //3
→ A – 4x = 2x → A = 1x
1x – 3x = //3 x=//1
A = 1x = //1 mol
 19گزینه 4
گازهای  NOو  SO2که از اگزوز خودروها خارج می شوند و در هوا با اکسیژن واکنش می دهند  ،تبدیل می شوند به  SO3و NO2

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1منظور مرحله ی ) ( O2 + 2SO2 ↔ 2SO3است و چون گفته اتم مرکزی یعنی از بین  V2O5و  Ptکه کاتالیزگرهای این واکنش
هستند .منظور سوال  V2O5بوده و عدد اکسایش  Vکه اتم مرکزی آن باشد هم  +5است.
گزینه  )2واکنش آب گیری نمک های آب پوشیده نوعی تعادل شیمیایی است
گزینه  :121/ )3اکتشاف  4برابر مصرف

 :121/اکتشاف برابر مصرف

 :2///مصرف  3برابر اکتشاف

 20گزینه 6
اینکه افزایش دما موجب افزایش ثابت تعادل می شود یعنی واکنش رفت گرماگیر ا ست و چون واکنش تعادلی ا ست ،آنتالپی باید در سمت
راست قرار داشته باشد و مولهای گازی فرآوردهها از واکنش دهندهها باید بیشتر باشد.
طبق ا صل لو شاتلیه افزایش ف شار ،واکنش را به سمتی که مولهای گازی کمتر دارد پیش میبرد تا اثر افزایش ف شار را تعدیل کند .پس
واکنش باید در جهت برگشت پیشرفت کند و مولهای گازی فرآوردهها را کاهش دهد.
اما! دقت کنید که افزایش فشار یا کاهش حجم باعث افزایش غلظت تمام مواد موجود در واکنش بجز مواد با فازهای  Sو  Lمیشود.
حتی موادی که مولهایشان کمتر شده .زیرا اثر کاهش حجم بیشتر از اثر کاهش مولهای گازی است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1چون  qدر سمت فرآورده هاست ،افزایش دما موجب کاهش غلظت فرآوردهها و افزایش غلظت واکنش دهندهها می شود .بنابراین
موجب کاهش ثابت تعادل و افزایش رنگ قهوهای (غلظت  )NO2میگردد.
× دقت کنید افزایش دما موجب افزایش سرعت هر دو واکنش رفت و برگشت میشود اما سرعت واکنش برگشت را بیشتر از سرعت واکنش
رفت افزایش میدهد .بنابراین باعث کاهش فرآوردهها میگردد چون سرعت مصرف فرآوردهها بیش از سرعت تولید آنهاست .اما دقت کنید
سرعت تولید فرآوردهها در حالت دوم نسبت به حالت اول هم بیشتر است .چون دما افزایش یافته است.
گزینه  )3واکنش در جهت برگشت پیشرفت میکند .چون بطور مثال اگر در این واکنش حجم  2برابر شود ،در صورت رابطه بدست آوردن
 Qمقدار غلظت فرآوردهها یک چهارم قبل می شود و در مخرج این رابطه مقدار واکنش دهندهها
تعادلی میشود پس باید واکنش در جهت برگشت پیش برود.

1
1

قبل میگردد و در مجموع  Qدو برابر K

گزینه  )4بخش اول این مورد درست بود .اما در مورد بخش دوم باید گفت در واکنشهایی که ثابت تعادل آن به فرم ] K=[Aباشد ،مثل
واکنش تجزیه کل سیم کربنات که ثابت تعادل آن ] K=[CO2ا ست ،اثر افزایش غلظت به طور کامل از بین میرود و تنها موردی که در کل
اصل لوشاتلیه میتوان گفت اثر تعدیل نه تنها میشود بلکه کامال از بین میرود در چنین موردی است.
و در سایر موارد اثر عوامل موثر کامال از بین نمیرود و تعدیل میشود.
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گزینه 1
)2SO3 (g) ↔ 2 SO2(g) + O2(g
Mol SO3 = /.1 × 5 = 3 mol SO3
Mol O2 = /.4 × 5 = 2 mol O2 → 4 mol SO3
مصرف شده  → 4 + 3 = 7مول تعادل  + 𝑆𝑂3مول مصرفی  = 𝑆𝑂3مول اولیه𝑆𝑂3

 22گزینه 1
ما در ابتدا نمیدانیم ثابت تعادل داده شده برای واکنش به صورت  2SO2 + O2 → 2SO3است یا به صورت  2SO3 → 2SO2 + O2اما از
طریق نگاه به ثابت تعادل میتوان فهمید این ثابت تعادل داده شده برای واکنش اول است.
زیرا  (mol. L )nو  nدر آن برابر  -1است که به واکنش اول میخورد.
[𝑆𝑂3 ]2
//5 × //5
25/
=𝑄
=
=
= 3.2 𝑚𝑜𝑙 −1 . 𝑙 1
] [𝑆𝑂2 ]2 [𝑂2
//4 × //4 × //4
14
= //5 mol so3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑜3
1/ 𝑔 𝑠𝑜3

× mol SO3 = 4/ g so3

پس باید واکنش در جهت برگشت پیشرفت کند.
بررسی سایر گزینهها :

مورد اول) در یک واکنش تعادلی وقتی  Q<Kاستتت باید واکنش در جهت رفت یا تولید  SO3در این واکنش پیش برود  ،اما اینگونه نیستتت
که واکنش برگ شت و تجزیه ی  SO3هم در این مدت زمان انجام ن شود ! واکنش برگ شت هم انجام می شود اما با سرعت کمتری ن سبت به
رفت  .تا زمانی که واکنش به تعادل برسد و سرعت واکنشهای رفت و برگشت برابر شود( .تایید گزینه )
مورد دوم)

( رد گزینه)

مورد سوم) طبق استدالل مورد  1این مورد هم درست است با این تفاوت که با سرعت بیشتری در این جهت پیش می
مورد چهارم)

رود (تایید گزینه )

(تایید گزینه )
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گزینه 1
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گزینه 4

2NO2 ↔ 2 NO(g) + O2(g) → K22 = 4 ×1/-1
1
4

× = 1/13

1

2NO ↔ N2 + O2

𝐾1

1/7

=

-1

1

× × 4 × 1/
4

1/13

بررسی سایر گزینهها :

مورد اول) کاتالیزگر آهن ) (31Feا ست که برای فرآیند هابر مورد ا ستفاده قرار میگیرد که دارای الیهی ظرفیت  3d14s2ا ست که دارای 4
اربیتال نیمه پر ا ست و  V2O5ا ست که به همراه  Ptکاتالیزگزهای مرحلهی مهمی از فرآیند مجاورت ه ستند و از آنجا که سوال میگوید
اتم مرکزی یعنی کاتالیزگر مورد نظر باید ترکیب باشتتتد یعنی  V2O5و اتم مرکزی  V2O5هم ) (33Vاستتتت که الیه ظرفیت آن 3d34s2
میباشد و دو اوربیتال خالی دارد( .تایید گزینه )
مورد دوم) این گزینه هم کامال صحیح است ممکن است بهجای میزان ،جهت را بدهند که در آن صورت این جمله اشتباه می شود چون این
مورد به  Qبستگی دارد

(تایید گزینه )

مورد سوم) (تایید گزینه )

مورد چهارم) سرامیک را به شکل شنهای ریز در میآورند و کاتالیزگرها را روی آنها پخش میکنند.

( رد گزینه)
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گزینه 6
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گزینه 4

27

گزینه 4
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گزینه 6

در واکنش های تعادلی گرما در یک سمت و انتالپی در سمت دیگر است .در این واکنش انتالپی در سمت چپ است پس گرما باید در راست باشد و با
افرایش دما طبق اصل لوشاتلیه باید در جهت برگشت پیش برود نه در جهت رفت
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1دما یکی از عوامل موثر بر تعادل است و تنها عاملی است ک میتواند مقدار ثابت تعادل را جابجا کند.

ویژه آزمون مرحلـــــه  24دی قلم چی
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8

گزینه  )3در صورت آغاز شدن! اگر این واکنش آغاز شود و انرژی فعالسازی آن تامین شود همانطور که می دانید بخاطر ثابت تعادل بسیار
باال تا مرز کامل شدن پیش می رود.
گزینه  )4همانطور که میدانید طبق اصل لوشاتلیه افزایش حجم یا کاهش فشار موجب پی شرفت واکنش به سمت مولهای گازی بی شتر
می شود .پس واکنش در جهت رفت پیشرفت میکند.

29

گزینه 4

بطور کلی وقتی مخلوطی از چند گاز را سرد میکنیم ابتدا گازی مایع میشود که نقطه جوش باالتری دارد .نقطهی جوش آمونیاک  -4/است و نقطهی
جوش نیتروژن  -121است .پس مایع کردن آمونیاک آسانتر است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1نادر ست ا ست زیرا این پیش بینی را در اواخر قرن نوزدهم کرده بود و همچنین پیش بینی او این بود که جهان از نیتروژن مورد ا ستفاده
گیاهان (نیترات)تهی خواهد شد و این اتفاق موجب کاهش محصوالت کشاورزی و گرسنگی مردم جهان خواهد شد .نه اینکه جهان از گاز های گلخانه
ای پر خواهد شد
گزینه  )2بخش اول آن درست است اما این گاز در پر کردن الستیک خودرو کاربرد ندارد.
گزینه  )3تعادل ناهمگن  3فازی است اما افزایش فشار موجب کاهش بازده درصدی آن می شود چون واکنش در جهت برگشت پی شرفت میکند و از
مقدار فراوردهها کاسته میشود.
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گزینه 6

