
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: شیمی 12 درس 4

تاریخ آزمون: 1398/12/29
زمان برگزاري: 700 دقیقه

آموزشگاه پرسا

در یک ظرف  لیتري تعادل:  برقرار است. اگر در لحظه ي تعادل  گرم گاز  در ظرف موجود باشد با توجه  1

به اینکه ثابت تعادل برابر  می باشد. در لحظه ي تعادل چند گرم  در ظرف موجود بوده است؟  

22Cl(g) ⇌ C (g)l271Cl2

2Cl(Cl = 35٫5)

35٫50٫5711

حجم  گرم مخلوط گازهاي  و  (در حالت تعادل) برابر با  لیتر است. ثابت تعادل واکنش  در  2

شرایطی که حجم مولی گازها برابر  لیتر باشد، چند  است؟ 

32٫2N2O4NO2102N (g) ⇌ (g)O2 N2O4

25mo ⋅ Ll−1(O = 16 , N = 14 : g ⋅ mo )l−1
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نمودار زیر اثر کدام تغییر را بر تعادل:  در یک سامانۀ بسته می تواند نشان دهد و مقدار ثابت  3
تعادل چه تغییري می کند؟ (ستون ها مقدار جرم مواد را نشان می دهد)

افزایش دما – افزایش

کاهش دما – کاهش

افزایش حجم – افزایش

کاهش حجم – کاهش

CaC (s) ⇌ CaO(s) + C (g)O3 O2

، تعادل .................. که در این صورت مقدار ثابت تعادل در صورت افزایش دما در تعادل گرماگیر   4
. ..................

جابه جا نمی شود - به اندازة  تغییر می کند. به سمت راست جابه جا می شود - افزایش می یابد.

به سمت راست جابه جا می شود - کاهش می یابد. جابه جا نمی شود - بدون تغییر می ماند.

(g) + (g) ⇌ 2NO(g)N2 O2

K

باتوجه به واکنش هاي  و  عبارات  .................. و  .................. نادرست اند.  5

) 

) 

، تعادل در جهت رفت جابه جا می شود. آ) با افزودن  به محلول واکنش 

، تعادل به سمت راست جابه جا می شود. ب) با انتقال واکنش  به ظرف بزرگتر غلظت  کاهش یافته و براي برابر شدن دوبارة  و 

پ) یکاي ثابت تعادل واکنش هاي  و  عکس یکدیگرند.

ت) افزودن کاتالیزگر و افزایش دما، هر دو، ثابت تعادل واکنش  را افزایش می دهند.

«آ» و «ت» «پ» و «ت» «ب» و «پ» «آ» و «ب»

III

Zn(s) + 2A (aq) ⇌ Z (aq) + 2Ag(s)g+ n2+I

S(g) + (s) ⇌ 2HI(g) + S(s)H2 I2II

NaCl(s)(I)

(II)HIQK

(I)(II)

(II)

هرچه انرژي فعال سازي یک واکنش  .................. باشد. سرعت آن واکنش  .................. است و شمار ذره هایی که در واحد زمان می توانند  6
به فرآورده ها تبدیل شوند  .................. است.

بیشتر - کمتر - بیشتر کمتر - بیشتر - بیشتر  بیشتر - بیشتر - کمتر کمتر - کمتر - کمتر
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چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح می باشد؟  7

 پلی استرها قابل تبدیل به مونومرهاي سازندة خود نیستند.

 سطح فناوري هر کشور یا گروه صنعتی تعیین کنندة راه بازیافت پالستیک ها است.

 پرك تکه هاي کوچک و خردشدة پالستیک ها است که می توان از آن براي تولید مواد پالستیکی دیگر استفاده کرد.

 ساالنه حدود  میلیون تن پالستیک در جهان تولید می شود.
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» صحیح نمی باشد؟ چه تعداد از عبارت هاي زیر دربارة پلی اتیلن ترفتاالت «  8

 فرمول مولکولی واحد تکرار شوندة آن  است.

 از الکل سازندة این پلی مر می توان در رادیاتور خودروها به عنوان ضدیخ استفاده کرد.

 هیچ یک از مونومرهاي سازندة این پلیمر را نمی توان به طور مستقیم از نفت خام به دست آورد.

 یکی از مونومرهاي سازندة آن آروماتیک بوده و در ساختار خود سه پیوند دوگانه وجود دارد.

PET

∙C10H8O4
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اگر هر یک از موارد زیر بیانگر شرایط چند آزمایش در دماي یکسان براي واکنش میان گازهاي هیدروژن و اکسیژن در شرایط  9
گوناگون باشد، چند مورد از مقایسه هاي زیر به درستی انجام شده است؟

) در حضور توري ) در حضور پودر روي                                   ) ایجاد جرقه در مخلوط                   ) بدون حضور کاتالیزگر                      
پالتینی

 آ) انرژي فعال سازي: 

پ) سرعت واکنش: 

ب) آنتالپی واکنش 

ت) سطح انرژي فرآورده ها: 

 مورد مورد مورد مورد

abcd

a = b

c = d

c = d

a > d

1234

کدام گزینه درست است؟  10

         

        

، کاهش دما ثابت تعادل را افزایش می دهد. در واکنش  ، افزایش فشار ثابت تعادل را افزایش می دهد. در واکنش 

افزایش و یا کاهش دما اثري بر تعادل  ندارد. ، افزایش فشار شمار مول هاي  را کاهش می دهد. در واکنش 

a) (g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H3 ΔH < 0

b)2S (g) ⇌ 2S (g) + (g)O3 O2 O2 ΔH > 0

c) (g) + (g) ⇌ 2HI(g)H2 I2

ba

cHIc
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