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وقت :   دقيقهتاريخ :

تعداد سواالت: ۳۰نام و نام خانوادگي :

گروه آموزشي آروينموضوع شيمي 2 و آزمايشگاه( * فصل اول * فصل دوم٬ * فصل چهارم)

۱. اگر طول پيوند دوگانه   برابر   و انرژي آن برابر  كيلوژول بر مول باشد ، داده هاي كدام گزينه را مي توان به
ترتيب براي طول  و انرژي پيوند يگانه     در نظر گرفت؟ (عددها را از راست به چپ بخوانيد).

 (۱ (۲ (۳ (۴
۲. كدام مطلب نادرست است؟

۱) اتم هيدروژن، تنها با يك اتم ديگر مي تواند پيوند تشكيل دهد.
۲) در يون كلريت، اتم كلر تنها يك پيوند با اتم هاي ديگر تشكيل مي دهد.

۳) در هر مولكول، معموًال، اتمي كه الكترونگاتيوي كمتري دارد، اتم مركزي ناميده مي شود.
۴) در هر مولكول، معموًال، اتمي كه پيوند بيشتري تشكيل مي دهد، اتم مركزي ناميده مي شود.

۳. شمار پيوندهاي كوواالنسي داتيو، در ساختار مولكول كدام تركيب كم تر است؟
 (۱ (۲ (۳ (۴

، اتم   به عنصر كدام گروه جدول تناوبي تعلق دارد و در حالت گازي در اليه ي ظرفيت MO
O

O
۴. با توجه به ساختار لوويس مولكول

خود، چند الكترون دارد و در ميان آن ها چند الكترون به صورت جفت شده در اوربيتال ها جاي دارند؟
 (۱ (۲
 (۳ (۴

۵. با در نظر گرفتن باالترين عدد اكسايش پايدار عنصرها، به جاي  كدام عنصر بايد قرار گيرد تا مجموع  و  در اكسيد 
نسبت به عنصرهاي ديگر داده شده، بزرگ تر باشد؟

 (۱  (۲  (۳  (۴
۶. كدام مولكول ساختار مسطح داشته، قطبي است و شمار جفت الكترون هاي ناپيوندي اليه ي ظرفيت اتم ها در آن دو برابر شمار جفت

الكترون هاي پيوندي است؟
 (۱ (۲ (۳ (۴

۷. كدام مطلب درباره ي مولكول  نادرست است؟
، باالتر است. ۱) سطح انرژي آن از سطح انرژي دو اتم مجزاي 
۲) فاصله ي تعادلي بين هسته اي در آن برابر  است.

۳) انرژي نخستين يونش آن از انرژي نخستين يونش اتم هيدروژن بيش تر است.
۴) براي تفكيك آن به اتم هاي هيدروژن، دست كم به  انرژي نياز است.

۸. چه تعداد از عبارتهاي زير نادرست هستند؟

۳۴
۳۴

۲ 
ال

ري
س

C = OA∘۱٫۳۴۷۴۳
A∘C − O(kJ ⋅ mo )l−۱

۳۶۰ , ۱٫۱۲۳۶۰ , ۱٫۴۳۸۰۵ , ۱٫۱۲۸۰۵ , ۱٫۴۳

SO۳PH۳ O۴N۲O۵HClO۴

M

۲ − ۴ − ۶۲ − ۴ − ۱۶
۴ − ۶ − ۶۴ − ۶ − ۱۶

MnbMaOb

X۲۶D۲۴A۱۵Z۱۳

ON۲N۲H۴SOCl۲COCl۲
H۲

H

۰٫۰۷۵nm

۴۳۶kJ ⋅ mol−۱
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۸. چه تعداد از عبارتهاي زير نادرست هستند؟
- جفت الكترون پيوندي در مولكول، تنها در ميدان جاذبه يك اتم قرار دارد.

- در تشكيل مولكول كلر، اتم كلر از اتم كلر ديگر دو الكترون ميپذيرد.
- به مدل نقطه - خط هر مولكول، ساختار لوويس آن نيز ميگويند.

- هر مولكول يد و متان، شامل چهار اتم هيدروژن است.
 (۱ (۲ (۳ (۴

، تفاوت شمار الكترونها و نوترونها برابر  باشد، عدد اتمي اين عنصر كدام است و باالترين عدد ۹. اگر در يون تك اتمي 
اكسايش آن با عدد اكسايش اتم مركزي در كدام يون برابر است؟

- كرومات۱)  – منگنات - پرمنگنات۲)  - دي كرومات۳)   (۴
۱۰. نسبت شمار الكترون هاي پيوندي به شمار الكترون هاي ناپيوندي در مولكول گلوكز، كدام است؟

صفحه ۲

۴۳۲۱
۹۶X۲+۱۴

۴۲۵۲۴۲۵۲
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سرعت نسبي

واكنش دهنده هافرآورده
پيش از برقراري تعادلدر هنگام تعادل

واكنش دهنده هافرآورده

mol ۲O
mol۲/۲ SO۲ mol ۲O

mol۰/۲ SO۲
molSO۳

، ،

صفحه ۲

 (۱ (۲ (۳ (۴
، در كتاب درسي ارائه شده است و با ۱۱. شكل روبه رو، درباره بررسي .................. واكنش نمادين برگشت پذير: 

بررسي آن ميتوان دريافت كه .................. 
۱) وضعيت تعادل- واكنش در حال پيشرفت در جهت توليد مقدار بيشتري از  است.

۲) وضعيت تعادل- واكنش به حالت تعادل رسيده است.
، رو به افزايش است. ۳) سرعت- سرعت واكنش به دليل افزايش غلظت، ماده 

۴) سرعت- برخورد ذرات به يكديگر، به دليل افزايش تعداد آنها، رو به افزايش است.

۱۲. بر اساس دادههاي جدول زير، كه ضمن بررسي واكنش:  به
دست آمده است، رابطه سرعت اين واكنش به كدام صورت درست است؟ (با كمي تغيير)

 (۱
 (۲
 (۳
 (۴

۱۳. در مورد سامانه ي برگشت پذير زير كه شامل دو مول از هر يك از واكنش دهنده ها و يك مول فراورده در يك ظرف يك ليتري
است، كدام مطلب درست است؟

۲) در جهت برگشت جابه جا مي شود.۱) در حالت تعادل است.
۴) با افزايش دما، در جهت برگشت جابه جا مي شود.۳) در جهت رفت جابه جا مي شود.

۱۴. با توجه به واكنش گازي:

كه مطابق شكل، در يك ظرف يك ليتري سربسته در دماي معين به حالت تعادل درآمده است، مقدار گاز اكسيژن در مخلوط اوليه (در
آغاز واكنش)، چند مول بوده است؟

 (۱
 (۲
 (۳
 (۴

۱۵. با وارد كردن مقداري اكسيژن در سامانه ي گازي به حالت تعادل:  غلظت هاي  و 
 به ترتيب چه مي شود؟

۴) كم - كم۳) كم - زياد۲) زياد - زياد۱) زياد - كم

۱۶. در واكنش تعادلي  و  اگر دما را باال ببريم، ثابت تعادل و زمان رسيدن به حالت تعادل به ترتيب دستخوش

۴۳۲٫۵۲
A(g) ⇌ B(g)

B

B

C − CO − C + C − CO − C I + HIH۳ H۳ I۲ →
H+

H۳ H۲

[ ]H+[ ]I۲[C COC ]H۳ H۳
۱۰٫۰۱۰۰٫۰۱۰۰٫۰۱۰
۲۰٫۰۱۰۰٫۰۱۰۰٫۰۲۰
۴۰٫۰۱۰۰٫۰۲۰۰٫۰۲۰
۴۰٫۰۲۰۰٫۰۱۰۰٫۰۲۰

R = k[C COC ][ ][ ]H۳ H۳ I۲ H+

R = k[C COC ][ ][H۳ H۳ I۲ H+]۲

R = k[C COC [ ]H۳ H۳]۲ I۲
R = k[C COC ][ ]H۳ H۳ H+

(g) + ۲ (g) ⇌ ۲N (g) , K = ۰٫۱L ⋅ mo , ΔH = +۶۸kJN۲ O۲ O۲ l−۱

۲S (g) + (g) ⇌ ۲S (g), K = ۸۰۰mo ⋅ LO۲ O۲ O۳ l−۱

۰٫۱۱۵
۰٫۱۲۵
۱٫۱۲۵
۱٫۱۱۵

۲NO + ⇌ ۲N ⇌O۲ O۲ N۲O۴NO

N۲O۴
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۱۶. در واكنش تعادلي  و  اگر دما را باال ببريم، ثابت تعادل و زمان رسيدن به حالت تعادل به ترتيب دستخوش
كدام تغيير مي شوند؟

۴) كاهش- افزايش۳) كاهش- كاهش۲) افزايش- افزايش۱) افزايش - كاهش
۱۷. كدام عمل در جابجا كردن تعادل  بي تاثير است؟

۲) به كار بردن كاتاليزگر۱) باال بردن دما
۴) وارد كردن كربن دياكسيد۳) كاهش دادن فشار

، برابر  ۱۸. در صورتي كه سرعت تشكيل  در واكنش: 
باشد، سرعت واكنش و سرعت توليد  برحسب  به ترتيب از راست به چپ، كدام اند؟

صفحه ۳

ΔH < ۰۲A ⇌ B

BaC (s) ⇌ BaO(s) + C (g)O۳ O۲

NO(g)۲NOBr(g) → ۲NO(g) + B (g)r۲۱٫۶ × mol ⋅۱۰−۴
s−۱

B (g)r۲mol ⋅ s−۱
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صفحه ۳

 (۱ (۲

 (۳ (۴

۱۹. واكنش برگشتپذير:  در يك ظرف سربسته در دماي معين در كدام شرايط به حالت تعادل
درميآيد؟ (غلظتها بر حسب مول بر ليتر و  است)

 (۱
 (۲
 (۳
 (۴

۲۰. كدام عبارت درست است؟
۱) در واكنش  رابطه ي  برقرار است.

۲) در واكنش  رابطه ي  برقرار است.

۳) در واكنش تجزيه ي  شيب نمودار غلظت- زمان براي  از  كمتر مي باشد.

۴) در واكنش  رابطه ي  برقرار مي باشد.

۲۱. در واكنشي انرژي فعال سازي رفت و برگشت به ترتيب  و  كيلوژول بر مول است. كدام عبارت درباره ي آن درست
است؟

۱) واكنش در مسير رفت آسان تر از برگشت است.
۲) تأثير دما بر سرعت واكنش رفت بيشتر از برگشت است.

۳) اگر واكنش با كاهش آنتروپي همراه باشد، در دماهاي باال خودبه خودي است.
۴) پيوندهاي حاصل نسبت به پيوندهاي اوليه ضعيف تر هستند.

۲۲.  مول گاز  با  مول گاز   در يك ظرف يك ليتري مخلوط شده اند، شمار مولكول هاي گاز  پس از رسيدن به تعادل به
تقريب كدام است؟ 

 (۱ (۲ (۳ (۴
۲۳.  گرم گاز  را در يك ظرف يك ليتري دربسته تا رسيدن به تعادل گازي: 

، گرم ميكنيم. اگر در حالت تعادل  گرم از آن در ظرف وجود داشته باشد، ثابت
تعادل اين فرآيند چند  است؟ 

 (۱ (۲ (۳ (۴

۲۴. در بين عبارت هاي زير، چند عبارت درست است؟

۱٫۶ × , ۸ ×۱۰−۴ ۱۰−۵۸ × , ۸ ×۱۰−۵ ۱۰−۵

۱٫۶ × , ۱٫۶ ×۱۰−۴ ۱۰−۴۸ × , ۱٫۶ ×۱۰−۵ ۱۰−۴

۲S (g) ⇌ (g) + ۲S (g)O۳ O۲ O۲
K = ۰٫۳۶

S (g) = ۰٫۰۵ , (g) = ۰٫۲۵ , S = ۰٫۰۴O۲ O۲ O۳
S (g) = ۰٫۰۶ , (g) = ۰٫۲۰ , S = ۰٫۰۵O۲ O۲ O۳
S (g) = ۰٫۰۵ , (g) = ۰٫۲۰ , S = ۰٫۰۴O۲ O۲ O۳
S (g) = ۰٫۰۶ , (g) = ۰٫۲۵ , S = ۰٫۰۵O۲ O۲ O۳

A(g) → ۳B(g)Δn(B) = ۳Δn(A)

۲A(g) → ۳B(g)= −
Δn(A)

۲Δt

Δn(B)

۳Δt

NO۲NO۲O۲

A(s) → B(g) + C(g)=
Δ[A]

Δt

Δ[B]

Δt

۸۰۱۲۰

۳I۲۳H۲HI

(g) + (g) ⇌ ۲HI(g), K = ۰٫۱۶H۲ I۲
۳٫۰۱۱ × ۱۰۲۳۶٫۰۲۲ × ۱۰۲۳۳٫۰۱۱ × ۱۰۲۲۶٫۰۲۲ × ۱۰۲۲

۱۲٫۹۶N۲O۵
۲ (g) ⇌ ۴N (g) + (g)N۲O۵ O۲ O۲۲٫۱۶

mo ⋅l۳ L−۳(N = ۱۴ , O = ۱۶ : g ⋅ mo )l−۱

۰٫۰۲۰٫۲۰٫۲۵۰٫۰۵

آزمون با موفقيت جهت چاپ ايجاد شد
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۲۴. در بين عبارت هاي زير، چند عبارت درست است؟
الف) از ميان همه ي برخوردهاي بين واكنش دهنده ها فقط تعداد اندكي منجر به انجام واكنش مي شوند.

ب) گاز  خروجي از اگزوز خودروها در مبدل كاتاليستي به  و  تبديل مي گردد.
،  بدليل داشتن الكترون خودبه خودي و تجزيه ي آن غيرخودبه خودي است. پ) گازهاي 

 (۱ (۲ (۳ (۴

صفحه ۴

COCO۲
NONO۲

۱۲۳۴

آزمون با موفقيت جهت چاپ ايجاد شد
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صفحه ۴

۲۵.  مول  را در يك سامانه اي يك ليتري قرار مي دهيم تا تعادل گازي  برقرار شود، كدام
توصيف درباره ي آن درست است؟

۱) سرعت توليد  به مرور افزايش و سرعت توليد  به مرور كاهش مي يابد تا به تعادل برسد.
۲) شدت رنگ مخلوط تعادلي بيشتر از مخلوط اوليه در آغاز واكنش است.

۳) سرعت مصرف  و مصرف  هردو كاهش مي يابد تا به تعادل برسد.
۴) سرعت توليد  و مصرف  كاهش مي يابد تا به تعادل برسد.

۲۶. با قرار دادن ظرف حاوي گاز قهوه اي رنگ  در يخچال، كدام تغيير مشاهده مي شود؟
۲) محيط واكنش پررنگ تر مي شود.۱) فشار گاز زياد مي شود.

۴) دماي يخچال اندكي افزايش مي يابد.۳)  به  و  تجزيه مي شود.

۲۷.  مول  و  مول  را در سامانه اي وارد مي كنيم تا تعادل گازي  برقرار شود. چنانچه فشار تعادلي بيشتر از
فشار اوليه باشد، كدام توصيف درباره ي آن درست است؟

۱) سرعت واكنش برگشت در آغاز برابر صفر است و آرام آرام زياد مي شود تا به تعادل برسد.
۲) سرعت واكنش رفت در لحظه ي آغاز فرايند نسبت به سرعت واكنش برگشت بيشتر است.

۳) سرعت تعادلي نسبت به سرعت رفت در آغاز بيشتر و نسبت به سرعت برگشت كمتر است.
۴) در صورتي كه حجم سامانه يك ليتر باشد،  خواهد بود.

۲۸.  گرم  را در سامانه اي  ليتري قرار مي دهيم.  آن در واكنش  و  آن در واكنش  شركت
مي كند. چنان چه پس از  دقيقه  آن تجزيه شود، سرعت متوسط توليد گاز اكسيژن چند مول بر ليتر بر دقيقه خواهد بود؟ 

 (۱ (۲ (۳ (۴
۲۹. با حذف يون هاي تماشاگر در واكنش تهيه ي آب كلر، اين واكنش بنيادي خواهد بود. سرعت اين واكنش هنگامي كه محلول 

موالر  با محلول  موالر  در آغاز واكنش دهند  و هنگامي كه محلول  موالر از هر كدام با يكديگر واكنش دهد.
 خواهد بود، نسبت  به  كدام است؟

 (۱ (۲ (۳ (۴

، از رابطه ي    پيروي مي كند. كدام نمودار ۳۰. سرعت واكنش:  
درباره ي پيشرفت آن درست است؟ (غلظت اوليه ي واكنش دهنده ها، برابر يك مول بر ليتر است.)

R
K

t
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آزمون با موفقيت جهت چاپ ايجاد شد
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