
  
  دانشگاهي شيمي پيش

  سطحي هاي سه مجموعه كتاب  سينتيك شيميايي: 1فصل 
 8  5437:كد كتاب

  
نسبتاً دشوار  هاي سؤال

  
  

 
  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 6به بيش از سوال 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  

:ي رابطه - 1
t

]C[
t

]B[
t

]A[









  كند؟ در مورد كدام واكنش زير، صدق مي 362

  

1 ()s(B)g(A)g(C  32  2 ()g(C)g(B)g(A 23   

3 ()g(B)g(A)g(C 623   4 ()g(A)g(B)g(C 2 

SO:ل براي واكنشي فعا ساختار پيچيده - 2 (g) NO (g) SO (g) NO(g)  2 2   ، كدام است؟3

 
  

  

1 (    2 (  

  

3 (    4 ( 

  

 كدام مطلب، درست است؟ - 3

    

  .تر است ها كم هاي گرماگير از فراورده ي فعال در واكنش محتواي انرژي پيچيده) 1

  .كند ي فعال را پايدارتر مي با تغيير مسير واكنش، پيچيدهكاتاليزگر ) 2

  .هاست دهنده ي فعال از واكنش تر از توليد پيچيده ها سريع ي فعال از فراورده پذير و گرماده توليد پيچيده هاي برگشت در واكنش) 3

  . دهد را افزايش مي دهد و سرعت واكنش سازي رفت و برگشت را به يك نسبت كاهش مي كاتاليزگر انرژي فعال) 4

  ها، قطعي است؟ ي آن ي زير در ارتباط با اين دو واكنش و مقايسه درستي كدام گزينه. ، گرماگير است)ب(گرماده و واكنش ) آ(واكنش  - 4

  
  .تر است سريع) آ(در شرايط مشابه، واكنش ) 1

  . است پذير ، برگشت)آ(واكنش برخالف ) ب(واكنش  )2
  . تر است كم) ب(نسبت سرعت واكنش رفت به برگشت، در واكنش ) 3

 .تر است كم) آ(ها، در واكنش  دهنده ها به واكنش فراورده تشكيلنسبت مجموع آنتالپي  )4

54419    18/1/91    %7    %76    

55151    18/10/94    %52    %67    

71356    26/8/91    %16    %62    

54419    18/1/91    %20    %55    
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g(O)l(OH)aq(OH(واكنش سرعت …موجب  …افزودن  - 5 2222 22  گردد، زيرا  مي...  

 

1( KI ـ افزايش - K (aq)  واكنش را دارد كاتاليزگرنقش.  

2( KI - كاهش -I (aq) نقش كاتاليزگر واكنش را دارد.  

3( )l(OH2 دهد غلظت واكنش دهنده را كاهش مي - ـ كاهش.  

  4( )g(O2 - كند افزايش ـ غلظت فراورده را زياد مي.  

هاي آن در دو حالت چگونه خواهد  زمان يكي از فراورده - انجام دهيم، نمودار غلظت C65و بار ديگر در دماي C25اگر واكنشي را يك بار در دماي - 6

  .)تر است اي بيشدر دم Bتر و  در دماي كم A(بود؟ 

  
 

  

1(     2(   

  

  

3(     4(   

    است؟ نادرست زيرواكنش  موردكدام مطلب در  - 7

  
)g(H)aq(FeCl)aq(HCl)s(Fe 222   

  .كند پيشرفت واكنش تغيير مي - ، منحني انرژي HClدر واكنش، با افزايش غلظت  )1

  .دهد  افزايش مي H2زمان را براي - هاي آهن، شيب منحني غلظت اكنش استفاده از پودر آهن به جاي برادهدر و) 2

  .دهد افزودن كاتاليزگر، سرعت واكنش را افزايش مي) 3

  .ها به عنوان يك متغير، براي بهبود سرعت واكنش مطرح نيست ماهيت واكنش دهنده) 4

N:ليتري واكنش گازي 4در يك ظرف  - 8 O (g) NO (g) O (g) 2 5 2 22 Nي گاز اگر سرعت تجزيه. شود ، انجام مي4 O2 /برابر 5 mol.L .s 1 10 02 

  گردد؟ ها افزوده مي هاي گازي فراورده دقيقه چند مول به تعداد مول 5باشد، پس از 

  
1 (60  2 (30 3 (4  4 (80  

116023فرضيدر واكنش  - 9  mol.kJH,)g(C)g(B)g(A 180سـازي رفـت برابـر بـا     ، انرژي فعـال mol.kJ  اسـتفاده از  . اسـت

  يابد؟  سازي برگشت چند درصد كاهش مي كاهش داده است، در اين صورت انرژي فعال% 60سازي رفت را  كاتاليزگر انرژي فعال

 
  

1 (28 2 (32 3 (20  4 (60  

63341    22/1/93    %15    %52    

56168    06/08/94    %15    %50    

76137    27/10/92    %21    %49    

11659    27/3/90    %25    %48    

78177    26/10/93    %22    %48    
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 چه عددي را بايد قرار داد؟ x، به جاي Bو  Aبا توجه به جدول داده شده در رابطه با واكنش بين  -10

    

1(/  32 4 10    

2(/  33 6 10    

3(/  34 8 10    

4(/  36 0 10  

  درست است؟ كدام مطلب، -11

  
  .آيد دست مي ي واكنش به روش تجربي به مرتبه) 1

  .گردد هاي گازي دو برابر شدن فشار باعث دو برابر شدن سرعت واكنش مي در واكنش) 2

  .دهد سازي را كاهش مي ندارد و فقط انرژي فعال ي فعال كاتاليزگر، تأثيري در ساختار شيميايي پيچيده) 3

  .دهد كاتاليزگر، تعداد برخوردهاي مؤثر در واحد حجم و در واحد زمان را تغيير نمي) 4

g(ON(مول گاز 4/0 -12  7/0هاي موجـود در ظـرف واكـنش بـه      گاز  دقيقه، تعداد مول 5پس از گذشت  .كند در ظرفي شروع به تجزيه شدن مي 52

  چقدر است؟  1min.molسرعت واكنش برحسب. رسد مي

  
1 (01/0  2 (02/0 3 (04/0  4 (08/0  

CBA:در واكنش بنيادي گازي -13 2 ؟ شـود  سرعت واكـنش چنـد برابـر مـي     ،ليتر افزايش پيدا كند 2، اگر حجم ظرف واكنش از يك ليتر به

  .)تغييرات غلظت بر سرعت واكنش مؤثر است(

  

1 (12 8RR   2 (12 8
1 RR   3( 12 4RR    4 (12 4

1 RR   

هاي سينتيكي جدول زير، براي اين واكنش گزارش شـده   داده. شود توليد مي Fي  ه، ماد Cو  2Aي در يك واكنش ويژه، از تركيب شدن دو ماده -14

  ها در كدام گزينه آمده است؟  دهنده ي سرعت واكنش با غلظت واكنش با توجه به آن، رابطه. است

 
  

1( 
2
1

2

2

]A[

]C[
سرعت واكنش  

2 (
]A[

]C[
2

2
سرعت واكنش  

3 (]A[]C[ 22سرعت واكنش  

4 (
]A[

]C[

2
سرعت واكنش  

62014    3/4/90    %19    %47    

11659    27/3/90    %19    %46    

55145    21/7/91    %16    %46    

58519    12/8/91    %23    %45    

78177    26/10/93    %22    %39    

]L.mol](A(  ي آزمايش شماره 12   )L.mol](C[ 1  ي  سرعت اوليه
)s.L.mol(واكنش 11   

1  010 / 010 /  41042 /  
2  010 / 040 /  310843 /  
3  080 / 020 /  41021 /  

 

mol.L)غلظت اوليه  ي آزمايش شماره )1  ي تشكيل سرعت اوليه  
(mol.L .s ) 1 1  [A]  [B]  

1 20/0  35/0 /  31 2 10  
2 40/0  70/0 /  34 8 10  
3 20/0  05/1 /  310 8 10  
4 60/0  70/0 x  
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 سينتيك شيميايي: 1فصل 
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bBaA...در واكنش  - 15  چه غلظت  چنانA شود ولي اگر غلظت  دو برابر شود، سرعت واكنش دو برابر ميB    دو برابر شود سرعت واكـنش چهـار

  . است... سرعت در اين واكنش  گردد، بر اين اساس واحد ثابت برابر مي

  

1( s.mol.L 22    2( 122  s.mol.L 

3( s.L.mol 22    4( 122  s.L.mol 

DBA:، معادله سرعت واكنش گازيزيربا توجه به جدول  -16 23 كدام است؟ ،  

  
1(R k[A].[B]    

2(3]B].[A[kR    

3(]B.[]A[kR 2    

4(2]B].[A[kR   

A:براي واكنش -17 B C D  است؟كدام نمودار درست رسم شده . دست آمده است هاي زير از سه آزمايش مختلف به ، داده  

  

  

  

  

  

  

1(    2(    

 

 

3(    4(    

BA:در واكنش - 18 ،H  با بـه كـارگيري كاتـاليزگر    . ژول بر مول استكيلو+ 160ي فعال سازي واكنش رفت ژول و انرژكيلو+ 110واكنش برگشت

 .ژول بر مول باشدكيلو... تواند  برگشت نميواكنش  مناسب انرژي فعال سازي

    

1 (130   2( 105  

3 (120   4( 210  

68646    29/10/91    %16    %39    

58519    12/8/91    %22    %39    

55475    20/8/94    %8    %38    

59419    18/1/91    %20    %38    

 سرعت واكنش در آغاز آن
 )برحسب مول بر ليتر بر ثانيه(

]B[در آغاز واكنش  
  برحسب مول بر ليتر

]A[  در آغاز واكنش  
  ي آزمايش شماره  مول بر ليتر برحسب

210302 / 2/0 2/0  1  
210604 / 4/0 1/0  2  
210302 / 1/0 8/0  3  

سرعت واكنش پس از گذشت مدت
  كوتاهي از آغاز واكنش

mol.L .s 1 1 

دهنده، در  غلظت واكنش
  شماره آزمايش  آغاز واكنش

B A 

/  21 1 10 01/0  01/0  1  

/  22 2 10 02/0  02/0  2  

/  24 4 10 02/0  04/0  3  

·I¶p(s)

MB

·I¶p(s)

MB

·I¶p(s)

MB

·I¶p(s)

MB
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ثانيـه اول از شـروع واكـنش، سـرعت متوسـط مصـرف       15در  اگـر . گـردد  ليتري انجـام مـي   2با توجه به واكنش زير كه درظرف  -19
3BrO   برابـر

11030  s.L.mol/  است؟ نادرستباشد، كدام عبارت)mol.gBr( 1
2 160   

  

)l(OH)aq(Br)aq(H)aq(BrO)aq(Br 223 3365    

  .شود توليد مي 2Brگرم  432در پايان اين مدت از شروع واكنش  )1

  .است Brبرابر سرعت مصرف  2/0سرعت واكنش، ) 2

  .تر است از سرعت مصرف يا توليد بقيه مواد بيش Hسرعت متوسط مصرف ) 3

  .مول بر ليتر بر دقيقه است 15/0در همين فاصله زماني برابر  Brسرعت متوسط مصرف ) 4

DCBAبا توجه به جدول داده شده كه مربوط به واكنش فرضي -20   است؟ نادرستاست، كدام مطلب  
 

  .است Aسرعت واكنش مستقل از غلظت ) 1

11يكاي ثابت سرعت واكنش برابر ) 2  s.mol.L است.  

3وقتي ) 3
2و  Bاز ماده  2

مصرف  Aاز ماده  1

9ت واكنششود، سرع مي
برابر حالت آغازي  4

  .شود مي

113102برابر تقريباً باشد، سرعت واكنش 1L.mol 6/0برابر  Aو  3/0برابر  Bاگر غلظت ) 4  s.L.mol است. 

  :  مقابل را در نظر بگيريدواكنش  -21

C H (g) O (g) C H O(g) O (g)  2 4 3 2 4 2  

 عبارت در مورد آن درست است؟ امكدبا توجه به جدول زير، 

  
60  50 40 30 20 10     زمان)s(  

51011 /  510231 /  51041 /  510631 /  510951 /  510422 /  51023 /  
  غلظت اوزون

)L.mol( 1  
  

  

161053در يك دقيقه اول واكنش، غلظت اوزون به طور متوسط در هر ثانيه )1  L.mol/ يابد كاهش مي.  

  .يابد كه غلظت اكسيژن در هر لحظه چقدر سريع افزايش ميدارد  بيان مي2Oسرعت متوسط توليد گاز ) 2

OHCسرعت متوسط مصرف اتيلن با گذشت زمان كاهش و سرعت متوسط توليد گاز ) 3   .يابد با گذشت زمان افزايش مي42

ثانيه  60تا  50ي زماني  ط مصرف اوزون در بازهتر از سرعت متوس مرتبه سريع 6ثانيه،  10ي زماني صفر تا  سرعت متوسط مصرف اوزون در بازه) 4

 .است

76137    27/10/92    %23    %37    

91396    21/9/93    %13    %37    

78177    26/10/93    %23    %36    

)s.L.mol(R 11    )L.mol(B 1    )L.mol(A 1  شماره آزمايش  
3102  30/  10/  1  
3108  60/  30/  2  

21023 / 21/  30/  3  
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CBAدر واكنش گازي Aثانيه از شروع تجزيه  10پس از  -22 432  ، مول از  5/7مقدارB  مول از  4وA  ليتري وجود دارد، از اين رو  5در ظرف

11بر حسب Cمول و سرعت توليد .... برابر با  Aمقدار اوليه   min.L.mol  مول بر ثانيه است........ و سرعت واكنش برابر با ............. برابر با.  
 

  

1 (5  - 2 /0 - 05/0  2 (9 – 12 - 25/0 3 (5 – 12  - 05/0  4 (9 - 2 /0 - 25/0 

  : هاي زير داده بهبا توجه  - 23

)g(OH)g(O)g(H) C
2

250
22 221  

)واكنش سريع(  

)g(NH)g(H)g(N) C
3

200
22 232  

 )واكنش كند(  

  ، كدام است؟) 2(نسبت به واكنش ) 1(تر بودن واكنش  ترين دليل سريع مهم
  
  

  ) 1(ي واكنش   هاي استوكيومتري در معادله تر بودن ضريب كم) 1

    )1(ها در واكنش  دهنده تر بودن غلظت واكنش بيش) 2

  N2در مقايسه با O2تر فعاليت شيميايي بيش) 3

  )1( نسبت به واكنش )2(تر بودن دما در واكنش  بيش) 4

  است؟ نادرستدهد، كدام گزينه  ميان آب و بخار آب را در دماي ثابت نشان مي ،زير كه چگونگي برقراري تعادل هاي شكلبا توجه به  - 24
 

    

تدريج سرعت ميعان افزايش و سرعت تبخير كاهش  به) 1

  .يابد تا تعادل برقرار گردد مي

  .تر است ، سرعت تبخير از ميعان بيش)2(در ظرف ) 2

يابد تـا بـه مقـدار      فشار بخار آب به تدريج افزايش مي) 3

  .ثابتي برسد

، سرعت تبخير و سرعت ميعان به مقدار )3(در ظرف ) 4

  .رسيده است ثابت و برابري

g(CO)g(NO)g(CO)g(NO(:هاي جدول زير، كه به انجام واكنش با توجه به داده -25 22       ،در دماي معين مربـوط اسـت، كـدام مطلـب

 درست است؟
    

]CO][NO[ضرب  سرعت اين واكنش، با حاصل) 1   .متناسب است 2

]NO[تغيير) 2   . ، اثري بر روي سرعت واكنش نخواهد داشت2

ساني  ها، اثر يك دهنده تغيير غلظت مولي هر يك از واكنش) 3

  .در افزايش سرعت واكنش دارد

 . وابسته است 2NOبوده و تنها به غلظت COسرعت واكنش مستقل از غلظت) 4

91396    21/9/93    %23    %36    

3684    20/5/91    %22    %36    

3863    17/6/91    %18    %36    

55145    21/7/91    %20    %35    

 ي واكنش  سرعت اوليه
)s.L.mol( 11   

)L.mol(غلظت اوليه  1   شماره
]CO[  ]NO[  آزمايش 2  

41022 /  150 /  10/  1  
41088 /  30/  20/  2  
410819 /  150/  30/  3  
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  با اطالعات داده شده، درست است؟ كدام عبارت در ارتباط  -26

  
CBA:ي واكنش به صورت معادله) 1 32  است .  

  . است Bتندتر از شيب نمودار توليد  Aشيب نمودار مصرف ) 2

BA:ي رابطه) 3 RR 2
  . ، برقرار است1

4 (
Bt

]B[
At

]A[






 2 

s(D)g(C)s(B)g(A(واكنش در -27 31121084، ثابت سرعت واكنش برابر  s.L.mol/ ي  اگر غلظت ماده .استA  8/0بـه   4/0را از 

  شود؟ موالر افزايش دهيم، سرعت واكنش چند برابر مي

  
 نه برابر ) 4 شش برابر ) 3 چهار برابر ) 2  دو برابر ) 1

 .)شود واكنش در ظرف يك ليتري انجام مي(است؟  نادرستجه به جدول زير كدام گزينه با تو -28

   

CBAمعادله واكنش انجام شده بصورت  )1 23  است.  

دقيقـــه ســـوم از شـــروع واكـــنش برابـــر  2ســـرعت واكـــنش در  )2

110 min.M/ است .  

چنين سرعت متوسط  و هم Cگذشت زمان سرعت متوسط توليد  با )3

  .يابد كاهش مي Bو Aمصرف 

هـا وجـود    دهنـده  تنها واكـنش   اگر در آغاز واكنش، در ظرف واكنش) 4

93ر براب Aي داشته باشند، مقدار اوليه  .مول بوده است/

  باشد؟ ) kJبرحسب ( aEبرگشتو aEرفتترتيب تواند به مقابل كدام دو مقدار مي نموداربا توجه به  -29

  
  

   238و  458 )1

  454و  234) 2

   2020و  1800) 3

  240و  440) 4

  

  

11659    7/7/91    %24    %34    

72445    10/8/92    %11    %33    

63341    22/1/93    %18    %33    

66904    24/9/91    %19    %32    

  (min)زمان
  غلظت

)L.mol( 1  
2  4  6  8  

A  8/1  4/1  2/1  05/1  
B  2/3  2  4/1  95/0  
C  1/2  9/2  3/3  6/3  

 

  ضريب استوكيومتري ضريب استوكيومتري

]C[ ]B[ ]A[ 
  )مول بر ليتر( غلظت

 )ثانيه(زمان 
 صفر  5 صفر صفر

 پنج  5/4 00/1 5/1
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 سينتيك شيميايي: 1فصل 

  دانشگاهي شيمي پيش             
  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  5437:كد كتاب

g(C)g(B)g(A(در دماي ثابت براي واكنش  كهتوجه به جدول زير  با -30 داده شده است، كدام عبارت درست است؟ 

   

1 (x 1010برابر L.mol/ است.  

  ي قانون سرعت ها در معادله دهنده ي واكنش مجموع مرتبه) 2

  .است 4برابر  

  .شود برابر مي 8، سرعت واكنش Aابر كردن غلظت با دو بر) 3

ثابت سرعت برابر با ) 4
s.mol

L
2
2

 .است20

DCBA: واكنشهاي جدول زير كه به  با توجه به داده -31  است؟ نادرستي آن  مربوط است، كدام مطلب درباره  

 
  

  .متناسب است ]B[]A[2ش با حاصل ضربسرعت اين واكن )1

162510برابر 4سرعت در آزمايش  )2 s.M/ است.  

تري در سرعت اين  تأثير كم]B[در مقايسه با ]A[تغيير غلظت  )3

  .واكنش دارد

molيط آزمايش برابردر شراkعددي  مقدار )4 .L .s 2 2  .است 115

g(SO)g(O)g(SO(دهيم تا واكـنش  را در يك ظرف يك ليتري در مجاورت كاتاليزگر قرار مي 2Oگرم 8/12و  2SOگرم 6/25 -32 322 22  

)mol.g:O,S(دهد؟  درستي نشان مي ين واكنش بهرا براي ا» زمان -غلظت«كدام گزينه نمودار تغييرات . انجام شود 11632   

  
  

  

1( 2 (  3 ( 4 (  

 Bشود و وقتـي غلظـت    برابر مي 4كنيم، سرعت واكنش  را دو برابر مي Bثابت و غلظت  A، وقتي غلظت ) B  +Aفراورده (در واكنش گازي  -33

در شرايط يكسان از نظر دمـا   R2و R1با توجه به جدول زير، كدام رابطه بين. شود كنيم، سرعت واكنش سه برابر مي را سه برابر مي Aابت و غلظت ث

  درست است؟

 
  

1( R R1 236  

2 (R R2 112  

3 (R R2 136  

4 (R R2 118  

76899    9/8/93    %16    %32    

63341    22/1/93    %21    %32    

66904    24/9/91    %22    %32    

64275    01/03/94    %29    %32    

ي  شماره
  آزمايش

سرعت واكنش پس از   ها غلظت واكنش دهنده
)s.M(مدتي كوتاه 1  B  A  

1 2/0  3/0  18/0  
2 4/0  6/0  44/1  
3 8/0  6/0  76/5  
  ؟  5/0  5/0 4

  سرعت واكنش
)s.L.mol( 11   

[B] 
)L.mol( 1  

[A]  
)L.mol( 1  

ي  شماره
 آزمايش 

41020 /  01/0 01/0  1  
41061 /  02/0 02/0 2 
41081 / 

03/0 01/0  3  
3105   05/0 x 4  

 

mol.L) سرعت .s ) 1 1  B (mol.L )  
1 A (mol.L )  

  شماره آزمايش 1

R1  2/0  2/0   1(آزمايش(  

R2  6/0  8/0   2(آزمايش(  



  
  دانشگاهي شيمي پيش

  سطحي هاي سه مجموعه كتاب  سينتيك شيميايي: 1فصل 
 16  5437:كد كتاب

  شود؟  ي زير چند برابر مي اگر شير مياني دو حباب را باز كنيم، سرعت واكنش بنيادي داده شده - 34

  
  

  

1 (64
1    2( 27

1  

3 (16
1    4( 9

1  

g(B)g(A(:اگر واكنش - 35 2  ي پنجم واكنش،  دقيقه انجام شود، از آغاز تا دقيقه 10در مدت]A[ … ،
t

]A[

 … ،]B[…  و

t
]B[


… شود مي.  

  

    تر بيش - تر كم - تر كم - تر كم) 2  تر كم -تر بيش -تر بيش -تر كم) 1

  تر بيش -تر بيش -تر بيش -تر كم) 4  تر كم -تر بيش -تر كم -تر كم) 3

در آزمايش چهارم كدام  Cي  سرعت تشكيل ماده. استدست آمده  جدول زير طي چند آزمايش به Cي  براي تشكيل ماده Bو  Aدر واكنش بين  -36

11برحسب (است؟   s.L.mol (  
 

  

1 (41081 /  

2 (41021 /  

3 (41072 /  

4 (41042 / 

g(NH)g(H)g(N(ه آزمايش در مورد واكنش گازيدر جدول مقابل نتايج حاصل از س -37 322 23  با توجه به . در دماي معين داده شده است

  . است... آن، ثابت سرعت واكنش برابر 

  

1( 1223105  s.L.mol  

2 (113105  s.L.mol  

3 (1224105  s.L.mol  

4 (1223105  s.L.mol  

  

  

  

  

  

59419    18/1/91    %10    %32    

23354    6/5/91    %20    %31    

71356    26/8/91    %61    %30    

66904    24/9/91    %19    %30    

)s.L.mol(سرعت واكنش 11   ]H[ 2  ]N[   آزمايش  2
6105   1/0  1/0  1  
5102   2/0  1/0  2  

51051 /  1/0  3/0  3  

s.L.mol(RC(سرعت واكنش
11  1L.mol ]B[ 1L.mol ]A[  آزمايش  

41030 / 03/0  03/0  1  
310120 / 06/0  06/0  2  
310270 / 09/0  06/0  3  

  4  09/0  06/0 ؟
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 سينتيك شيميايي: 1فصل 

  دانشگاهي شيمي پيش             
  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  5437:كد كتاب

مول ... ي دوم برابر  ثانيه 10باشد و سرعت متوسط واكنش در  مي... ي واكنش به صورت  توان دريافت كه معادله هاي جدول زير مي با توجه به داده -38

 . بر ليتر بر ثانيه است

    

 

1 ()g(C)g(B)g(A/   1053و22 2  

2 ()g(C)g(B)g(A   107و22 2  

3 ()g(A)g(C)g(B 107و22 4    

4 ()g(C)g(B)g(A/   1053و22 4 

فراورده: (اگر در واكنش - 39 bBaA( نسبت به  واكنش، سرعتA ي اول و نسبت به  از مرتبهB كه سرعت واكـنش   ي دوم باشد، در صورتي از مرتبه

(R) برابر خواهد شد... شوند، سرعت واكنش ... بوده و در صورتي كه ...  برحسب مول بر ليتر بر ثانيه باشد، يكاي ثابت سرعت واكنش .  

 
  

1 (122  s.mol.L  -]A[  نصف و]B[ 2 - دو برابر
1   

2 (122  s.mol.L -]A[ و]B[ 8 - هر دو، دو برابر  

3 (122  s.L.mol -]A[ سه برابر و[B]1
3 - برابر 3

1 

4( s.L.mol 22  -]A[ و]B[ ،27 - سه برابر هر دو  

g(CO)aq(Br)aq(H)aq(HCOOH)l(Br(: هاي برابر در واكنش بين برم و فرميك اسيد به نسبت مول - 40 22 22  ،  

، سرعت متوسط توليد آن چند مـول بـر دقيقـه    )شرايط استاندارد(ليتر باشد  24/2دقيقه از شروع واكنش برابر  10توليد شده پس از  2COاگر حجم گاز 

  است؟

 
  

1 (224/0  2 (01/0 3 (1/0  4 (0224/0  

55145    21/7/91    %7    %30    

78177    26/10/93    %21    %30    

21618    19/5/91    %20    %30    

   (s)زمان     
  غلظت

)L.mol( 1210   
0  5  10 15  20  30  

)]g(A[  1/4 1/3 5/2 1/2 8/1 6/1  
)]g(B[  0  1 6/1 2  3/2 5/2 
)]g(C[  0  5/0 8/0 1  15/125/1 

 



  
  دانشگاهي شيمي پيش

  سطحي هاي سه مجموعه كتاب سينتيك شيميايي: 1فصل 
 18  5437:كد كتاب

  

دشوار   هاي سؤال
  

  .سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 4يا (3سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 .سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  ر داريم دانشانتظا

g(P)g(B)g(A(:واكنش بنيادي -41  اگر محتويـات ظـرف را بـه    . ليتر در حال انجام است  10در يك دماي معين در داخل ظرفي به حجم  2

  ند برابر مي شود؟سرعت واكنش چ ،ليتري در همان دما منتقل كنيم 5/2ظرفي 

  
1 (16    2 (64   3 (48    4 (24  

تـرين   دهي واكنش با سا كه معادله با فرض اين(درست است؟  Bي  به ماده Aي  گيري در مورد واكنش تبديل ماده با توجه به جدول زير، كدام نتيجه - 42

  .)ضرايب ممكن، نوشته شود

  
  سرعت واكنش با سرعت متوسط توليد ) 1

  .برابر است Bي  ماده

  .مول بر ليتر بر دقيقه است 8/0ي اول،  ثانيه 30سرعت واكنش در ) 2

  .ي دوم است ثانيه 20ر مقدار آن در براب 4ي اول،  ثانيه 20مقدار سرعت واكنش در ) 3

  .ي دوم واكنش است ثانيه 10ي اول، نصف  ثانيه 10در  Bي  مقدار سرعت متوسط توليد ماده) 4

  شود؟ چرا؟ تر انجام مي يك از دو واكنش داده شده در شرايط يكسان سريع هاي زير، كدام با توجه به داده - 43

  
130  mol.kJ )برگشت(aE            kJH 10)واكنش آ 

145  mol.kJ )برگشت(aE          kJH 10)واكنش ب  

  .تر است واكنش آ بيش Hچون -آ) 2  .تر است واكنش آ كم واكنش رفت در aEچون -آ) 1

  .تر است واكنش رفت در واكنش ب كم aEچون -ب) 4  .تر است واكنش ب كم Hچون -ب) 3

  

  

  

  

 

68464    29/10/91    %16    %29    

56168    06/08/94    %17    %29    

21618    19/5/91    %17    %29    

50  40  30  20  10     زمان(s)  
2/6  6  6/5  8/4  2/3    [B]mol.L1  
1/0  2/0  4/0  8/0  6/1  2/3  [A]mol.L1  
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 سينتيك شيميايي: 1صل ف

  دانشگاهي شيمي پيش             
  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  5437:كد كتاب

g(OH)g(NO)g(O)g(NH(:فرض كنيـد واكـنش   -44 223 6454    2مـول  10اگـر  . ي انجـام شـده اسـت   ، در يـك ظـرف دو ليتـرO  10و 

 :ست ازا عبارتبر حسب زمان ثانيه متوقف شود، نمودار تغيير غلظت اين دو ماده  15ديگر تركيب شده باشند و واكنش پس از  با يك 3NHمول
  

   

  

  

1(     2(     

 

  

  

  

3(      4(    

 
/ثانيه چگالي گاز هيدروژن 15گيرد، اگر پس از  ليتري انجام مي 5در واكنش روي با هيدروكلريك اسيد كه در يك ظرف سربسته  -45 g.L10 باشد،  6

H)كدام است؟  mol.min1ي زماني برحسب سرعت متوسط مصرف روي در اين گستره g.mol ) 11  

 
  

1( 6  2 (24  3 (12  4 (36  

  ... است زيرا ... ي  مربوط به تجزيه... ، نمودار )2(و ) 1(از دو نمودار  -46

  
1( )2(- 2NO  .است 2NOنصف تغيير غلظت NOتغيير غلظت -

2 ()1(- 52ON   .است 2NOنصف تغيير غلظت 52ONتغيير غلظت -

3 ()2 (- 2NO  .است 2Oچهار برابر تغيير غلظت 2NOتغيير غلظت -

4( )1(- 52ON  .است 2Oدو برابر تغيير غلظت 2NOتغيير غلظت -

شكيل مانده باشد، سرعت متوسط ت گرم از آن باقي 138ثانيه  10مطابق واكنش زير، بر اثر گرما، پس از  2NOمول گاز 5/4 ي تجزيهاگر در واكنش  -47

 2NOمول از گاز 5/4كشد تا  كه واكنش با همين سرعت متوسط پيش برود، چند ثانيه طول مي گاز اكسيژن، برابر چند مول بر ثانيه است و با فرض اين

)mol.gO,mol.gN(.)   عددها را از راست به چپ بخوانيد(تجزيه شود؟  11 1614          )g(O)g(NO)g(NO 22 22   

    

1 (15/0 ،30    2 (075/0 ،30  

3 (075/0 ،45    4 (15/0 ،45  

 

3684    19/5/91    %12    %28    

64275    01/03/94    %19    %28    

66904    24/9/91    %20    %28    

69225    26/7/92    %20    %28    

 
)2( )1( 

12
3
5
7

4
6
8
910

5 10 15 20

O2

NH3

½jI¶ SÊ±š

·I¶p

(M)

(s)0
12
3
5
7

4
6
8
910

5 10 15 20

O2

NH3

½jI¶ SÊ±š

·I¶p

(M)

(s)0

12
3
5
7

4
6
8
910

5 10 15 20

O2

NH3

½jI¶ SÊ±š

·I¶p

(M)

(s)0



  
  دانشگاهي شيمي پيش

  سطحي هاي سه مجموعه كتاب سينتيك شيميايي: 1فصل 
 20  5437:كد كتاب

  درستي رسم شده است؟ داده شده، حالت گذار در چند مورد به هاي واكنشبا توجه به  -48

  
 

  

  يك مورد) 1

    دو مورد) 2

    سه مورد) 3

 يك از موارد هيچ) 4

  

اگر سـرعت  . ايم ليتر ريخته و به آن هيدروكلريك اسيد اضافه كرده 2را در ظرفي به حجم  2MnOه منظور توليد گاز كلر در آزمايشگاه مقداريب -49

11010متوسط توليد اين گاز  s.L.mol/  شود؟ دقيقه، چند مول آب توليد مي 3باشد، پس از گذشت  

  
1( 06/0  2( 2/7 3( 6/3  4( 12/0 

CBA:هاي جدول زير كه در بررسي واكنش فرضي با توجه به داده -50 به دست آمده است، مقدار تقريبي ثابت سرعت اين واكنش كدام است؟ ،  
 

  

1 (110160  s.mol.L/    

2 (110160  s.L.mol/  

3 (110520  s.mol.L/    

4 (110520  s.L.mol/ 

A:نمودار زير غلظت دو ماده را در واكنش گازي -51 B C 2 چنين  در نمودار و هم Xكدام گزينه به ترتيب مقدار . دهد ، برحسب زمان نشان مي2
  دهد؟ درستي نشان مي ي بيستم به سرعت واكنش را از آغاز تا ثانيه

 
  

/و  245/0) 1 mol.L .s   3 1 13 75 10  

/و 225/0) 2 mol.L .min 1 10 45   

/و  245/0) 3 mol.L .s   3 1 18 5 10  

/و 225/0) 4 mol.L .min 1 10 225  
  

Nي گرمايي گاز  اگر در تجزيه -52 O2 مول گاز  06/0مول از آن باقي بماند و  08/0دقيقه  2، پس از گذشت NO2و  O2و تبديل آن به گازهاي  5

Nي  اكسيژن آزاد شود، مقدار اوليه O2   .) عددها را از راست به چپ، بخوانيد(، چند مول بر ثانيه است؟ NO2، چند مول و سرعت متوسط تشكيل گاز 5

  
1( 12/0 – 002/0    2 (12/0 – 004/0    

3 (2/0 – 002/0    4 (2/0 – 004/0  

  

3684    19/5/91    %6    %27    

68464    29/10/91    %16    %27    

58519    12/8/91    %16    %27    

48840    22/07/94    %7    %27    

48840    22/07/94    %17    %27    

)s.L/mol(سرعت تشكيل C )L/mol(]B[  )L/mol(]A[  
4107   150/  30/  

31082 /  300/  60/  
31041 /  300/  30/  

  حالت گذار واكنش انجام شده

)g(O)g(NO)g(O)g(NO 223   
N

O O O
O  

)g(O)g(Cl)g(ClO 222   
Cl

O

O
Cl

  

)g(Cl)g(NO)g(NOCl 222   
O

Cl Cl

N N
O 

(m
ol

.L
)

-1

0/075

20 40 60

 S
Ê±š

·I¶p(s)

X
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 سينتيك شيميايي: 1صل ف

  دانشگاهي شيمي پيش             
  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  5437:كد كتاب

NOCl:كدام شكل، جهت مناسب برخورد را براي واكنش گازي   -53 NO Cl  22   دهد؟ نشان مي، به درستي 2

  
  

  

1(        2(   

  

  

  

3(         4 ( 

  
  

cCbBaA: مقابل را در نظر بگيريد فرضيواكنش  -54  

  م است؟كدا X، مقدار Cي  ها بر ميزان توليد ماده دهنده و تأثير آن با توجه به نتايج به دست آمده از تغيير غلظت مولي مواد واكنش

  
  

1 (1/6    

2 (15/0  

3 (3/14    

4 (12/21 

دقيقـه در شـرايط    5حجم گاز توليد شـده در مـدت   . مول بر دقيقه در حال تجزيه شدن است 8/0در شرايط معيني، پتاسيم كلرات با سرعت متوسط  - 55

 ؟استاندارد چند ليتر است

    

 )g(O)s(KCl)s(KClO 23 322  

1( 6/89  2( 96/8  3( 44/13  4( 4/134 

  به ترتيب كدامند؟ Yو  Xي واكنش و مقادير  به جدول زير، معادله توجهبا  - 56

  
 

1(CBA 42 ،15/0 ،6/0  

2(CBA  22،15/0 ،6/0  

3(CBA 42 ،35/0 ،4/1  

4(CBA 22 ،4/0 ،4/1  

68464    3/6/90    %61    %27    

69225    26/7/92    %22    %27    

4673    6/5/91    %15    %26    

4673    6/5/91    %15    %26    

10  5    
  )s(زمان

  رموال
1  3/1  7/1  ]A[  
X  2/0    ]B[  
Y  8/0    ]C[  

cR  ]B[  ]A[    
  1آزمايش   2/0  4/0  2/1
  2آزمايش   4/0  8/0  6/9
  3آزمايش   4/0  4/0  8/4

X 2/0  1/0   4آزمايش  
 

O Cl
N

Cl O

N

 

N

O

N

Cl

O

Cl

O

N

Cl

Cl

N

O

N

O

Cl O

N

Cl



  
  دانشگاهي شيمي پيش

  سطحي هاي سه مجموعه كتاب سينتيك شيميايي: 1فصل 
 22  5437:كد كتاب

 2دهنـده در يـك ظـرف     مول از واكـنش /160اگر . ي زير برقرار است ها با سرعت واكنش رابطه و توليد فراورده دهنده واكنشبين سرعت مصرف  -57
در  C  ي  مول برسد، سرعت متوسط توليد شدن ماده/080هاي آن به  مولليتري در دماي معيني تجزيه شود و پس از ده دقيقه از آغاز واكنش، تعداد 

11اين مدت بر حسب  s.L.molتمام مواد شركت كننده در واكنش در حالت گازي هستند(تقريباً كدام است؟(. 

  
t

)A(n
t

)D(n
t

)C(nR












 3
1

3
1

2
1

 واكنش

  
 

1 (510999 /  2 (410999 / 3( 510444 /  4 (410444 /  
/gدهـيم و جـرم آن بـه    ثانيه گرما مـي  120به مدت  را 52ONمقداري -58  52ON ،001/0اگـر سـرعت متوسـط مصـرف گـاز     . رسـد  مـي  38421

1min.mol 52باشد، مقدار اوليهONچند مول بوده است؟)mol.g:،ON( 11614   
  

1 (05/0  2 (1/0  3 (15/0  4 (2/0 

پس از گذشت چند ثانيه مقدار . كنيم را تجزيه مي حجم دارد ليتر ميلي STP، 896ليتر، مقداري گاز آمونياك را كه در شرايط  2در ظرفي به حجم  -59

11020ي زماني سرعت متوسط توليد گاز نيتروژن اگر در اين گستره(يابد؟  گاز آمونياك به نصف كاهش مي  min.L.mol/ باشد(.  
  

)g(H)g(N)g(NH 223 32  

1 (5/7  2 (15   3 (30   4 (60  

g(C)g(B)g(A(ي اند تا مطابق معادله در ظرفي يك ليتري قرار داده شده Bو پنج مول  Aدو مول  - 60 32  چه سرعت متوسـط   چنان. واكنش دهند

114105دقيقه اول، 10در  Aمصرف   s.L.mol باشد، پس از گذشت ده دقيقه از شروع واكنش، جمعاً چند مول گاز در ظرف واكنش وجود دارد؟  
  

1( 7  2( 3/6 3( 4/8 4( 9  
 است؟ نادرستزير كدام بيان » پيشرفت واكنش –انرژي «با توجه به نمودارهاي  -61

  

ش برگشـت همـين واكـنش    سازي واكن انرژي فعال كاهش يابد،% 10سازي واكنش رفت  اگر در حضور كاتاليزگر انرژي فعال ،)1(در واكنش  )1
  .يابد كاهش مي% 10
  .است 2/1، برابر 2سازي برگشت واكنش  دو واكنش به انرژي فعال Hنسبت اختالف  )2
  .تر است درجهت رفت كم 1در جهت برگشت از سرعت واكنش  2در شرايط يكسان، سرعت واكنش  )3
 .    ها به پيچيده فعال است تر از تبديل فراورده ي فعال، آسان به پيچيده ها دهنده تبديل واكنش) 2(در واكنش  )4

 
 
 
 
 
 
 
 

63035    25/7/93    %18    %26    

54137    16/1/92    %20    %25    

72455    10/8/92    %12    %25    

68464    29/10/91    %16    %24    

76744    20/1/94    %16    %24    
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 سينتيك شيميايي: 1صل ف

  دانشگاهي شيمي پيش             
  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  5437:كد كتاب

  به ترتيب از راست به چپ كدام است؟  Yو  Xمقادير . دهد هاي مختلف، پس از آغاز واكنش نشان مي را در زمان Cو  A  ،Bي  جدول زير غلظت سه ماده - 62

  
  

1 (75/1  ،25/1  

2 (25/1  ،5/1  

3 (75/1  ،5/1    

4 (25/1  ،25/1  

g(ON(ي اگر سرعت واكنش تجزيه -63 12ليتري برابر 5/0در يك ظرف  52 min.M  گـرم  6/21باشد، چند ثانيه الزم است تا)g(ON تجزيـه   52

)mol.g:O,N(شود؟  11614   

  
1 (6  2 (12  3 (4  4 (3 

]g(O[(جدول زير، اگر هاي دادهبا توجه به  -64 ي واكـنش، چنـد    شـوند، سـرعت اوليـه    برابر  10و  5، به ترتيب )1(نسبت به آزمايش ]NO)g[(و 2

)g(NO)g(NO)g(O((شود؟ مي) 1(برابرآزمايش  22 22  

   

1 (200    

2 (250  

3( 400    

4 (500 

l(OH)s(AlFNa)aq(NaOH)aq(HF)s(OAl(:واكنشدر  - 65 26332 92612  1080، اگر سرعت واكنش برابر s.mol/  باشد، سرعت متوسط

1828توليد يا مصرف كدام ماده برابر  min.mol/ است؟  

  
1 (OH2  2(HF   3(32OAl  4(NaOH   

   :زير هاي نمادين اگر در واكنش - 66

  

     







kJHFED)
kJHCBA)

402
401  

  ها درست است؟ ي آن باشد، كدام مطلب درباره kJ.mol180ها برابر در هر يك از آن) در جهت رفت(سازي  مقدار انرژي فعال

  .پايدارترند 2در مقايسه با واكنش  1هاي واكنش  فراورده) 1

  .است 1، دو برابر واكنش 2سازي در جهت برگشت در واكنش  انرژي فعال) 2

  .تري دارد ، پايداري بيش2ها، در واكنش  ي فعال، در مقايسه با فراورده پيچيده) 3

  .استبر مول  كيلوژول 80سازي دو واكنش در جهت برگشت، برابر  اوت انرژي فعالتف) 4

19305    24/6/91    %13    %23    

55145    21/7/91    %9    %23    

63035    25/7/93    %19    %23    

21618    19/5/91    %19    %22    

19305    24/6/91    %16    %22    

]g(O[( ي آزمايششماره 2  )]g(NO[  )s.L.mol(R 11   
1 21011 /  21031 /  31023 /  
2 21022 /  21031 /  31046 / 
3 21011 /  21062 /  210281 / 

 (s)زمان   صفر 10  20
  (M)غلظت 

X 2 5/2  A 
Y 1 صفر  B 
 C  صفر 5/1 25/2



  
  دانشگاهي شيمي پيش

  سطحي هاي سه مجموعه كتاب سينتيك شيميايي: 1فصل 
 24  5437:كد كتاب

دهنده مصرف شده باشد، سرعت اين واكنش  درصد از واكنش 20كه  زماني. است 2ي  از مرتبه g(O2(و NO)g(به NO2)g(ي تجزيهواكنش  -67

  غازي واكنش خواهد بود؟ چند برابر سرعت آ

  

1 (25
16  2 (25

1  3 (5
1  4 (5

2 

 تواند باشد؟ ي واكنش كدام مورد مي موازنه شده ي معادله. هاي متوسط توليد يا مصرف مواد برقرار است ي زير ميان سرعت در يك واكنش شيميايي، رابطه - 68

    A B CR R R 2 [A]و  3
t





  

  

1( A B C 2 3      2 (A B C 6 3 2  

3( C A B 3 2    4 (C A B 2 6 3   

g(O)g(NO)g(ON(:ايم تا واكنش پر كرده 52ONگرم 8/10را با  ليتري 2ظرف  يك -69 2252 42 اگـر سـرعت واكـنش برابـر     . ، انجام شود

11020  min.L.mol/  52ثانيه چند درصد از 30باشد، پس ازON تجزيه شده است؟)mol.g:N,O( 11416   

  
1 (40%  2 (20%  3 (80%  4 (10%  

مول بر ثانيه باشـد، پـس از چنـد دقيقـه      04/0اكسيد، برابر با  ي گرمايي گاز نيتروژن دي اگر سرعت متوسط توليد گاز اكسيژن در واكنش تجزيه -70

)mol.g:N,O(اكسيد تهيه كرد؟  گرم گاز نيتروژن مونو 288توان  مي 11416   

  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

A:هاي مربوط به واكنش در جدول زير، داده -71 B C D E   2   كدام است؟ R5ها، مقدار با توجه به اين داده. ، گردآوري شده است2

  

1(R4
1
4    

2(R4
1
2    

3(R4    

4(R4
1
8   

58519    12/8/91    %11    %22    

72580    15/3/88    %14    %22    

71356    26/8/91    %16    %21    

71356    26/8/91    %16    %21    

56168    06/08/94    %8    %21    

ي  شماره
  آزمايش

ها در آغاز  دهنده غلظت واكنش

mol.L)واكنش  )1  

از گذشت مدت سرعت واكنش پس 
كوتاهي از آغاز واكنش 

(mol.L .s ) 1 1  A  B C 
1  40/1  40/1  00/1  R1  

2  70/0  40/1  00/1  R R 2 1
1
2  

3  70/0  70/0  00/1  R R 3 2
1
4  

4  40/1  40/1  5/0  R R 4 38  
5  70/0  70/0  5/0  R ?5  
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 سينتيك شيميايي: 1صل ف

  دانشگاهي شيمي پيش             
  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  5437:كد كتاب

10020موالر سولفوريك اسيد برابر  5/0اگر سرعت واكنش حل شدن آلومينيم در محلول  - 72 min.mol/  كشـد تـا غلظـت     باشد، چند دقيقه طول مي

  .)فرض كنيد mL 200حجم محلول اسيد را (موالر برسد؟  2/0اسيد به 

  
1 (4  2 (10  3 (12  4 (20  

g(C)g(B)g(A(:واكنشبا توجه به  -73   ، كدام است؟4در آزمايش  A، غلظت 2

    

 سرعت واكنش

)s.L.mol( 11   
)L.mol](B[ 1110   )L.mol](A[ 1110   ي آزمايش شماره  

31040 /  10/  10/  1  

31061 /  10/  20 /  2  

31027 /  40/  30/  3  

41027 /  52 /  X 4  

1(160 L.mol/    2(10060 L.mol/    

3(1040 L.mol/    4(10040 L.mol/  

با توجه بـه نمـودار زيـر، مرتبـه     . ايم را اندازه گرفته ها  ايم و سرعت آن انجام داده ي مختلف  هاي اوليه را سه بار با غلظت» Aفراورده«واكنش  -74

11و ثابت سرعت واكنش برحسب Aواكنش نسبت به   s.L.mol به ترتيب از راست به چپ كدام است؟ 

   

3106 - صفر) 1    

2 (1106 3      

3103 - صفر) 3      

4 (1103 3    

  : دهيم تا مطابق واكنش زير تجزيه شود را گرما مي Aي  مول ماده 10ليتري،  4در يك ظرف  -75

 

)g(C)g(B)g(A  42  
1151ين مدت،سرعت واكنش را در ا(ثانيه، چند مول گاز در ظرف واكنش وجود دارد؟  20پس از   min.L.mol/ در نظر بگيريد(.  

  
1 (14    2( 16  
3 (18    4( 20  
  

5904    3/6/91    %10    %21    

72580    22/9/92    %9    %21    

36035    25/7/93    %12    %21    

59419    18/1/91    %11    %20    



  
  دانشگاهي شيمي پيش

  سطحي هاي سه مجموعه كتاب سينتيك شيميايي: 1فصل 
 26  5437:كد كتاب

جرم پتاسيم  .شود، نمودار زير رسم شده است مي ليتري انجام 2كه در يك ظرف  C500ي پتاسيم نيترات در دماي باالتر از  واكنش تجزيه براي -76

)mol.g:O,N,K(ات اوليه چند گرم بوده است؟ نيتر 1161439   
  

1( 5/151   

2 (5/50  
3 (101   

4 (202  

g(B)g)(A(n(:واكنشدر  - 77 2اگر ،
n
t

]A[



 11040ثانيه برابر  20تا  10ي زماني  در فاصله  s.L.mol/ دي عبـارت باشد، مقدار عد
t

]B[

  در

   :ي زماني برابر است با اين فاصله
  

1(11020  s.L.mol/  2(11080  s.L.mol/ 

3(11040  s.L.mol/  4(11060  s.L.mol/ 

و1aEصورت به) 1(انرژي فعالسازي واكنش رفت و برگشت براي واكنش  -78
1a

E  2صورت به) 2(و براي واكنشaEو
2a

E  شـود  نشان داده مـي .

9021اگر  aa EE 18521و  aa EE تر از  كيلوژول بيش 55ا به اندازه ه دهنده مجموع آنتالپي استاندارد تشكيل واكنش) 1(بوده و در واكنش

  .)بر حسب كيلوژول هستند هاaEها وaE(است؟  نادرستها باشد، كدام گزينه  فراورده
 

  

  .كند كيلوژول گرما آزاد مي 55در جهت رفت ) 1(واكنش ) 1
  .كند كيلوژول گرما آزاد مي 40در جهت برگشت ) 2(واكنش ) 2
  .تر از واكنش رفت است در جهت برگشت كم) 2(سرعت واكنش ) 3
  .تر از واكنش برگشت است  در جهت رفت بيش) 1(سرعت واكنش ) 4

150ي پتاسيم كلرات، اين ماده با سرعت متوسط تجزيه واكنشاگر در  - 79 s.mol/ شود؟  دقيقه چند گرم اكسيژن توليد مي 2، بعد از گذشت مصرف شود

)mol.gO( 116  

    

1 (48  2 (2880  3 (96  4 (1440  

11040ليتري برابر 5در يك ظرف  52ONي گاز تجزيه متوسطاگر سرعت  - 80  min.L.mol/  اكسيد  گرم نيتروژن دي دقيقه چند 20باشد، در مدت

)mol.g:O,N(شود؟  با انجام اين واكنش توليد مي 11614   

  
1 (6/73    2( 512  

3 (184    4( 368  

76137    27/10/92    %12    %20    

4673    6/5/91    %15    %19    

91396    21/9/93    %7    %19    

4673    6/5/91    %9    %19    

11659    7/7/91    %12    %19    
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 يك شيمياييسينت: 1فصل 

  دانشگاهي شيمي پيش             
  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  5437:كد كتاب

 

 دشوارتر  هاي سؤال
  

  

  .سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  داريم دانشانتظار 

 .سوال پاسخ دهند4سوال به بيش از  10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

g(SO)g(O)g(SO(:سرعت واكنش -81 322 22   2102ليتري در حال انجام است،  5كه در ظرف  5پس از گذشـت  . موالر بر ثانيه است 

)mol.gO(شود؟  مصرف مي 2Oدقيقه، چند گرم 1
2 32   

  
1 (960    2 (16  

3 (480    4 (32 

  : هيدروژن كربنات مطابق واكنش زير  سديمي مقداري  از تجزيه -82

)g(CO)g(OH)s(CONa)s(NaHCO 223232      

2CO 144گاز چگاليدر شرايطي كه  L.g/، 2ليتر گاز 2500استCO ثانيه انجام شود، سرعت متوسط  300اگر واكنش در مدت . شود توليد مي

)mol.gCO(مصرف سديم هيدروژن كربنات چند مول بر دقيقه است؟ 1
2 44   

 
  

1 (5   2 (83/   3 (661/   4 (10  

g(O)s(KCl)s(KClO(ليتري مطابق 2كلرات در يك ظرف  پتاسيممقدار معيني  -83 23 322  طالعات جدول زير با توجه به ا. شود تجزيه مي

در آغاز، فقـط  (تقريباً كدام است؟  1min.molكه مربوط به يكي از مواد است، سرعت متوسط توليد پتاسيم كلريد از آغاز تا پايان واكنش بر حسب

  .)پتاسيم كلرات در ظرف وجود داشته است

 
  

1( 8    

2( 33/5  

3( 2/5    

4( 93/6  

  

  

 

3282    24/6/91    %11    %18    

3863    17/6/91    %14    %18    

62014    24/8/92    %10    %18    

  15  20  25  30  35 (s)زمان
)L.mol(غلظت 1  3/1  7/1  9/1  2  2  



  
  دانشگاهي شيمي پيش
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 28  5437:كد كتاب

BrOهاي جدول زير مربوط به واكنش داده - 84 (aq) Br (aq) H (aq) Br (aq) H O(l)     3 2 25 6 3 ، سرعت 4به  2از  pHبا تغيير . است 3

  شود؟  واكنش چند برابر مي

 
  

  

1( 410    

2 (410  

3 (2    

4 (4  

NO(g):را در يك ظرف مخلوط كنيم تا واكنش O2وNOي برابرها هرگاه تعداد مول - 85 O (g) NO (g) 2 22 طور كامل انجام شـود، كـدام    ، به2

   دهد؟ نمودار تغييرات غلظت برحسب زمان را به درستي نمايش مي

  
  

 
  
  

 1(      2(     

  

  

3(     4 (  

  كدام مطلب درست است؟ - 86

  
    .كند هاي شيميايي را در سطح ماكروسكوپي بررسي مي ي برخورد، واكنش  نظريه  )1

  .هاي  فراورده است ي برخورد و حالت گذار، برخورد بين ذره اساس هر دو نظريه) 2

  .ها را مستقل در نظر گرفت توان مانند فاز گازي، ذره يي برخورد، در فاز محلول م در نظريه) 3

  .شود دهنده در نظر گرفته مي هاي واكنش هاي انتقالي ذره ي برخورد، فقط حركت در نظريه) 4

ژن توليد مول گاز اكسي 0045/0ثانيه،  100گيرد، پس از  ليتر انجام مي 3، كه در يك ظرف به حجم پنتوكسيد نيتروژن ديي  اگر در واكنش تجزيه -87

11نيتروژن پنتوكسيد در اين واكنش بر حسب  شود، سرعت متوسط مصرف گاز دي  min.L.mol چقدر است؟  

  

1 (4109      2 (61015      

3 (41018      4 (61030    

59528    08/03/94    %12    %17    

11659    20/3/90    %9    %17    

22906    17/6/91    %8    %17    

22906    17/6/91    %9    %17    

NO

NO2

O2
·I¶p

SÊ±š

NO

NO2

O2
·I¶p

SÊ±š

NO

NO2

O2

SÊ±š

·I¶p

NO

NO2

O2

SÊ±š

·I¶p

mol.L)ها در آغاز واكنش غلظت واكنش دهنده  ي آزمايش شماره )1  
mol.L)سرعت نسبي واكنش  .s ) 1 1  

[BrO ]3  [Br ] [H ]  
1 1/0 1/0 1/0  1  
2 2/0 1/0 1/0  2  
3 2/0 2/0 1/0  4  
4 1/0 1/0 2/0  4  
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  5437:كد كتاب

دهيم اگر نمودار پر رنگ مربوط به حجم گاز  انجام مي STPموالر هيدروكلريك اسيد در شرايط 1/0از محلول  mL100كربنات را با  گرم كلسيم 1اكنش و - 88

CO2 گرم كلسيم كربنات با  1نش تواند به واك حاصل در اين واكنش باشد كدام نمودار ميmL100  موالر هيدروكلريك اسيد در همان دما مربوط  2/0از محلول

Ca)) چين مربوط به شرايط دوم است نمودار نقطه(باشد؟  ,C ,O ,H : g.mol )    140 12 16 1  

  
 

1 (  2 (  

  3 (  4 (  
اگر . كيلوژول است …و  …ها به ترتيب برابر  ها و مجموع آنتالپي استاندارد تشكيل فرآورده دهنده جموع آنتالپي استاندارد تشكيل واكنشدر يك واكنش فرضي، م - 89

 .باشد مي …سازي آن در جهت برگشت بر حسب كيلوژول بر مول  كيلو ژول بر مول است، انرژي فعال …سازي اين واكنش در جهت رفت برابر  بدانيم انرژي فعال

  

   241و  76، 83، 258) 4   258و  83، 52، 227) 3   227و  52، 258، 83) 2  262و  87، 227، 52) 1

g(NOCl)g(Cl)g(NO(واكنش -90 222  مول 02/0اگر  .يك واكنش بنيادي استNO  2مول 02/0را باClف يك ليتـري مخلـوط   در ظر

  ي واكنش است؟ اي واكنش چند برابر سرعت اوليه مصرف شده است، سرعت لحظه NOاي كه نصف كنيم، در لحظه 

 
  

1( 16
3  2 (4

1  3 (8
1  4 (32

1  

 10تا  5ي زماني  اگر سرعت متوسط توليد گاز اكسيژن در فاصله .ليتري است 4نيتروژن پنتوكسيد در يك ظرف  گاز دي تجزيهنمودار زير، مربوط به  - 91

1150ثانيه برابر  min.L.mol/ ،1باشدn 2وn  اعداد را از راست به چپ بخوانيد( توانند باشند؟  اعداد زير ميبه ترتيب كدام يك از(.  

 
  

1( 75012
7 /    2 (12

11750 /    

3( 506
1 /      4 (6

750 /  

93000    25/10/94    %10    %17    

55151    18/10/94    %10    %16    

76899    9/8/93    %6    %16    

63035    25/7/93    %8    %16    
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 30  5437:كد كتاب

mol

  .دهد ر حسب زمان، در حين انجام واكنش زير، نشان ميمقدار هيدروژن پراكسيد را ب تغييررو  نمودار روبه -92

)g(O)l(OH)aq(OH 2222 22   

151چگالي گاز اكسيژن را(رسد؟  ليتر مي ميلي 800پس از گذشت چند ثانيه حجم گاز اكسيژن به  L.g/در نظر بگيريد(.  

 
  

1 (10     

2 (20   

3 (30      

4 (40  

12توليد گاز اكسيژن در يك واكنش برابر متوسطاگر سرعت  - 93 min.M باشد، در ظرفي با حجمmL400  پس ازs100     مقدار گاز توليـد شـده بـر

)mol.gO(: حسب گرم تقريباً برابر است با 116   

  
1 (3/1  2 (6/2  3 (66/42  4 (32/85  

  است؟ mol.L1چند  xمربوط است، مقدار پارامتر  Cو  A ،Bي گازي با توجه به اطالعات نمودار زير كه به واكنش بين سه ماده - 94

  
  

1( /3 2  

2 (/3 3  

3 (/3 1  

4 (/3 4  

10250ي كلسيم كربنات در شرايطي معين برابر  سرعت متوسط تجزيه - 95 min.mol/ مول كلسيم كربنـات را در ايـن شـرايط در ظرفـي      4ر اگ. است

ــت؟      ــد داشـــ ــود خواهـــ ــرف وجـــ ــات در ظـــ ــيم كربنـــ ــرم كلســـ ــد گـــ ــاعت چنـــ ــيم ســـ ــيم، پـــــس از نـــ ــا دهـــ ــرباز گرمـــ ســـ

)mol.gO,mol.gCa,mol.gC( 111 164012    

  
1 (284  2 (276  3 (375 4 (325  

NH:واكنش گازي - 96 (g) O (g) NO(g) H O(g)  3 2 24 5 4 /ليتري با غلظت آمونياك 4، را در ظرف 6 mol.L10 كنيم كه پس از  شروع مي 2

/دو دقيقه غلظت آن به  mol.L10   ي زماني است؟ در همان بازه mol.s1سرعت متوسط توليد آب چند. رسد مي 04
 

  

1( 248 10  2( 34 10  3( 38 10  4( 32 10  

  

  

72445    10/8/92    %4    %15    

4673    6/5/91    %11    %15    

93000    25/10/94    %8    %15    

4673    6/5/91    %10    %14    

11659    20/3/90    %4    %14    
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سرعت متوسط توليد گاز هيدروژن در واكنش پتاسيم با آب و واكنش سديم با اسيد سولفوريك برابر باشد، پـس از گذشـت   چنانچه فرض شود،  -97

)mol.g:Na,K(  رف شده چند برابر جرم سديم مصرف شده است؟زماني معين، تقريباً جرم پتاسيم مص 12339   

  

1 (51/0  2 (7/1  3 (95/1  4 (2  

g(OH)g(N)g(ON)g(NH(با توجه به جدول زير كه تغييرات غلظت مواد موجود در واكنش -98 2223 3432  دهد را نشان مي .x ،y  وz 

  اند؟ ترتيب از راست به چپ كدام به

 
  

  

1( 2323020 /,/,/  

2 (6180010 /,/,/  

3( 6123020 /,/,/  

4 (2361010 /,/,/ 

 

Nليتر گاز 8 -99 O2 Nليتر 12با  4 H2  5اگر پس از گذشت . كنيم تا به صورت زير با هم واكنش دهند ظرف ميرا در شرايط استاندارد وارد يك  4

 است؟  L.s1چند N2ليتر باشد، سرعت متوسط توليد 28دقيقه حجم مخلوط گازي موجود در ظرف 

  N O (g) N H (g) N (g) H O(g)  2 4 2 4 2 22 3 4  
  

1(  22 10  2 (/  21 5 10  3 ( 33 10  4 (/  32 4 10  

1040كربنات، در دما و فشار معين، برابر  كلسيمي  سرعت متوسط تجزيه -100 min.mol/ مول كلسيم كربنات را در اين شرايط گرما  2اگر . است

)g(CO)s(CaO)s(CaCO((ي جامد در ظرف وجود خواهد داشت؟  يم، پس از نيم ساعت، چند گرم مادهده 23    

   

)mol.gCO,mol.gCaO,mol.gCaCO( 1
2

11
3 4456100    

1 (21/   2 (267 /   3 (2147 /   4 (2267 /   

 40پـس از  ) .واكنش يك طرفه است(. مول بر دقيقه تجزيه شود 7/2دهيم تا با سرعت متوسط  را گرما مي 42ONدر يك ظرف سربسته مقداري - 101

  باشد؟ ، چند مول مي42ONي چند ليتر است و مقدار اوليه حجم ظرف واكنش،. رسد مول بر ليتر مي 2/0و  6/0، به ترتيب به 42ONو 2NOثانيه، غلظت

  

1 (L6  وmol3  2( L4  وmol2  3 (L6  وmol4  4( L4 وmol4 

58519    12/8/91    %11    %14    

76899    9/8/93    %11    %14    

59527    08/03/94    %10    %13    

3863    17/6/91    %8    %13    

59419    18/1/91    %7    %12    

)s.L.mol(
ON

t/]ON[ 11

2

2   
[B] 

)L.mol( 1  
[A] 

)L.mol( 1   زمان)s(  

2103   40/  53 /  5  
1  x 10 

z 
41/  3  15  

y 92 /  20  
 

 ضريب استوكيومتري
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g(ON(مقداري - 102 g(O)g(NO)g(ON(: دهيم تا طبق واكنش حرارت مي L2را در يك ظرف به حجم 52 2252 42   تجزيه شود، با توجه

  كدام است؟ 1s.molبرحسبي اول واكنش ،  ثانيه 30ر د 2NO، سرعت متوسط توليدبه جدول زير
  

1 (05/0    

2 (1/0    

3 (15/0    

4 (2/0  

g(SO)g(O)g(SO(كنيم تا واكـنش  ي يك ليتري مي ، وارد يك ظرف سربسته2Oرا به همراه مقداري 2SOمول 10 -103 322 22   در آن

ي  مـول گـاز در ظـرف وجـود داشـته باشـد و سـرعت واكـنش در ايـن بـازه           13ثانيه از شـروع واكـنش،    50كه پس از گذشت  در صورتي. انجام شود

11020زماني  s.L.mol/ 2باشد، چند درصد ازO تا اين لحظه در واكنش مصرف شده است؟   

  

  

1(  10  2 (20   3 (4  4 (25  

g(B)g(A(ي معيني از واكنش شكل زير مربوط به لحظه -104  مول  1/0اگر اين واكنش با . استA  شروع شده باشد و سرعت متوسط توليدB  ،

113102تا اين لحظه  min.L.mol  ع واكـنش اتفـاق افتـاده اسـت و سـرعت واكـنش كلـي        از شـرو   باشد، اين شكل پس از گذشت چند دقيقـه

  .)ليتر است و واكنش موازنه نشده است 4مول است و حجم ظرف  02/0ارز  هر گلوله هم(است؟  1s.molچند
  

  

410672و   دقيقه 20 )1 /  2 (10  410331و  دقيقه /  

410333و   دقيقه 20) 3 /  4 (10 510666و   دقيقه / 

Aدر واكنش گازي  Aي  مول از ماده 7در يك ظرف به حجم يك ليتر،  -105 B C 2 ي قانون سرعت اين واكنش بـه   معادله. تجزيه مي شود 2

Rصورت k[A]   دراين لحظه. رسد ي آن مي درصد سرعت اوليه 25ثانيه از آغاز واكنش، سرعت واكنش كاهش يافته و به  50س از گذشت پ. است 2

 چند مول گاز در ظرف واكنش وجود دارد؟

  
  

1( 3  2 (75/8  3 (7  4 (28  

g(HCl)g(BCl)g(Cl)g(HB(توليدي واكنش HClاز - 106 626 3262  براي واكـنش )g(H)aq(AlCl)aq(HCl)s(Al 23 3262  

هاي گازي برابر  اگر پس از مدتي مجموع مول. كنيم تا با هم واكنش دهند وارد يك ظرف سربسته مي 2Clمول 5/24را به همراه  62HBمول 5/6. شود استفاده مي

11گاز هيدروژن بر حسبنش دوم در مدت دو دقيقه مصرف شود، سرعت توليد آن در ظرف ديگري و در واك HClباشد و  33  min.L.mol  حجم (كدام است؟

 .)ليتر است 3باالي محلول در ظرف واكنش دوم، 

  
  

1(1  2(2  3(6  4(3 

5904    3/6/91    %8    %12    

63035    25/7/93    %6    %12    

66904    24/9/91    %3    %10    

48895    15/03/94    %6    %10    

78177    26/10/93    %6    %10    

]NO[ 2  
)L.mol( 1 

)s(t  

 ي اولثانيه10 2/1
 ي دومثانيه10 1
 ي سومثانيه10 8/0
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Nمول 15در ظرفي سربسته با حجم ثابت،  -107 O2 ي طبق معادلهN O(g) N (g) O (g) 2 2 22 Nتجزيه مي شود، اگر سرعت تجزيه 2 O2  در

/يك دقيقه اول واكنش ثابت بوده و برابر mol.s10 Nباشد و پس از آن مقدار واكنش دهنده در هر دقيقه نصف شود، مقدار 15 O2 پس  30نيه در ثا

  درصد از كل واكنش دهنده تجزيه شود؟ 95كشد تا  از شروع واكنش چند مول است و چند دقيقه طول مي

 

  

1( 5/10 – 4  2 (12 – 3  3 (5/10 – 3  4 (12 – 4  

 2اگر حجم گاز توليد شـده طـي ايـن واكـنش، در مـدت      . كنيم منيزيم اضافه مي ، مقداري فلز42SOHمحلول mL200، بهSTPدر شرايط  -108

11دقيقه برحسب 2باشد، سرعت متوسط ناپديد شدن اسيد در مدت  3560cmدقيقه،  min.L.mol كدام است؟  

  

  

1(210256 /    2(562 /  3(100    4(210251 /     

g(D)g(C)s(B)s(A(:اگر در واكنش - 109 5224 در مدت ،s30 ،پس از شروع واكنشL/ توليد شـود و مقـدار    STPگاز در شرايط 633

)gAmol(ي اين ماده تقريباً چند گرم بوده است؟  مانده باشد، مقدار اوليه در ظرف باقي Aي مول ماده 04/1 1011   

  

  

1 (63/268  2 (9/191  3 (19/19  4 (93/198  

110گازي، سرعت متوسط توليد گاز كلر 5PClي بعد از آغاز واكنش تجزيه دقيقهدر يك ظرف واكنش، در مدت زمان چهار  -110 s.L/ اگـر  . است

84199 حجم مـولي گازهـا در دمـاي    (تجزيه شده است؟  5PClپس از گذشت اين زمان در ظرف واكنش باقي بماند، چند درصد از 5PClگرم از /

1535ليتر و  25واكنش  mol.g:/Cl  31وP(   

  

  

1( 02/25  2( 04/50  3( 04/70  4 (02/35  

48895    15/03/94    %6    %9    

3684    19/5/91    %4    %8    

5904    3/6/91    %5    %8    

63341    22/1/93    %4    %7    




