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ش
بخ

 1  

  
2442اگر واكنش .1 HZnSOSOHZn  در مدت شش دقيقه پايان پذيرد، بين سـرعت متوسـط توليـد

؟ي برقـرار اسـت  ا ي سـوم چـه رابطـه    ي دوم و در دقيقه ي اول، در دقيقه گاز هيدروژن در اين واكنش در دقيقه

 )ترين هستند يك كم ترين و كدام يك بيش يعني كدام(

)بار تكرار 10( دكترحسابي  –شيراز 

 .با توجه به واكنش داده شده، به سؤاالت زير پاسخ دهيد .2

2 2 3 22 2 2(aq) (s) (aq) (g) (l)HCl Na S O NaCl S H O   

 يابد؟ با گذشت زمان غلظت كدام ماده كاهش مي) آ

 .در واحد زمان بنويسيد NaClا تغيير غلظت ي بين سرعت متوسط واكنش را ب رابطه) ب

)بار تكرار 16( آل محمد -شيراز

213 :عبارت سرعت براي واكنشي به صورت مقابل است.3
t/]C[t/]B[t/]A[

R








 

 .ي واكنش را بنويسيد ي موازنه شده معادله) آ

 تر است؟ چرا؟ سرعت توليد يا مصرف كدام ماده كم) ب

 )بار تكرار 13( مولودكعبه  –اصفهان 

 :دهد نشان ميرا ثانيه  30ي آن در مدت  در واكنش تجزيه 52ONجدول زيرتعداد مول .4

)g()g()g( ONOON 2252 42 

 (s)  زمان 5  10 15  20 25 30 
 52ON 3 2/2 6/1 2/1 1 9/0 9/0تعداد مول 

 
 آيا واكنش انجام شده، يك واكنش كامل است؟) آ
 

 ي دهم تا بيستم واكنش، چقدر است؟ از ثانيه 52ONبراي گاز  n) ب
 

 .ي دوم واكنش مقايسه كنيد ثانيه 10ي اول و   ثانيه 10را در  52ONR) پ
 
 

انسروش تهر –تأليفي 

g(O)g(NO)g(NO(واكنش .5 22 22  هاي زير پاسخ دهيد را در نظر بگيريد و به پرسش. 

230ام كه مقدار  10ي  از ثانيه) آ NO،
L

mol
ام كـه مقـدار آن بـه     20ي  است تا ثانيه /

L

mol
رسـد، مـي  10/

mol.Lرا بر حسب  2NOسرعت  .s 1  به دست آوريد؟ 1
 وجود دارد؟2OوNONO،2اي ميان سرعت متوسط چه رابطه)ب

)بار تكرار 13(  )ع(جعفرصادق امام –تهران  

 سرعت واكنش و تغييرات آن–مفاهيم پايه سينتيك )آ مرجع

 سينتيك شيميايي
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 1 

 

)g()g()g(واكنش.6 CBA 32اگـر در. ظرف ده ليتـري در دمـاي ثابـت در حـال پيشـرفت اسـت      يكدر
mint هاي زمان 51   وmint 102  هاي  به ترتيب تعداد مولA    برابـر بـاmol/920  وmol/ باشـد، 870

ي زماني داده شـده بـر حسـب را در فاصله Cي  و توليد فراورده Aي  دهنده سرعت متوسط مصرف شدن واكنش
 .مول بر ليتر بر دقيقه حساب كنيد

)بار تكرار 18(ميثاق   -تبريز

)g()g()g()g(در واكنش گازي .7 OHNOONH 223 6454    4/0ي اول واكـنش   ثانيـه  10اگـر در
 چند مول بر دقيقه است؟سرعت متوسط مصرف گاز اكسيژن در اين مدت،توليد شود NOمول گاز 

)بار تكرار 15( فرزانگان  –كرج 

 :باشد L2مول از ماده باشد و حجم ظرف  2/0در شكل زير چنانچه هر گوي معادل .8

bBaAي واكـنش   در معادله) آ    ضـرايب
a  وb ين كنيدرا تعي. 

ي دوم  ثانيـه  20در  Aسرعت متوسط مصرف ) ب
mol.Lچند  s 1  است؟ 1

)بار تكرار 15(فدك  –تهران 

2در مـدت   )STP(ليتر گاز اكسيژن در شرايط اسـتاندارد   24/2ليتر محلول آب اكسيژنه،  ميلي 500ي  از تجزيه.9
 :ليد شده استدقيقه تو

)g()l()aq( OOHOH 2222 22 

 .حساب كنيد 1s.molسرعت متوسط توليد گاز اكسيژن را بر حسب ) آ
11را بر حسب  22OHي  سرعت متوسط تجزيه) ب  s.L.mol به دست آوريد. 

 )بار تكرار 12( شاهد  –زنجان 

g(O)g(NO)g(ON(ي تجربـي مربـوط بـه واكـنش    هـا  با توجه بـه داده .10 2252 42 ، بـه هـر يـك از
 .هاي زير پاسخ دهيد پرسش

800600400200 زمان)s( 
61/0 69/0 78/0 8/0 0/1 ]ON[ 52 

g(ON(سرعت متوسط مصرف ) آ 200-400ي زمـاني   را در بازهg(NO2(تشكيل  سرعت متوسط و 52
11ثانيه بر حسب   min.L.mol حساب كنيد. 

نمايش درستي از تغييرات غلظت مواد شركت كننده در واكنش، نسـبت) 2(يا ) 1(يك از نمودارهاي  كدام) ب
 .انتخاب خود را بنويسيد دليلبه زمان است؟ 

 
 

 
 
 
 
 
 

)بار تكرار 20( فرزانگان  –ن تهرا   

 ثانيه             صفر ثانيه20ثانيه               40
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B

A

molON 52 

 

DCBAاگر در واكنش .11   تغييرات غلظتA ،در ثانيه هاي اول، دوم، سوم و چهارم بعد از واكنش

در ايـن چهـار Aي  مول بر ليتر باشد، سرعت متوسط تغيير غلظـت مـاده   25/0و  5/0، 25/1، 5/2به ترتيب 

 .ثانيه را بر حسب مول بر ليتر بر ثانيه به دست آوريد

خضراء –تأليفي 

)g()g()g(هاي واكنش  نمودار زير مربوط به فرآورده.12 ONOON 232 2
12  است. 

 مربوط به كدام ماده است؟ چرا؟ Aنمودار ) آ

 است؟ Aتندتر از  Bچرا شيب نمودار ) ب

 وجود دارد؟  2Oو توليد  32ONاي بين سرعت مصرف  چه رابطه) پ

 )تر يا برابر است؟ تر، بيش كم(     
 

)بار تكرار 22( اميني  عالمه –اردبيل 

 .واب دهيدها ج زمان به سؤال –با توجه به نمودار غلظت .13

 برابر است؟ چرا؟ Dو  Aي  آيا ضريب استوكيومتري ماده) آ

 .مشخص كنيد ذكر علتدهنده و فرآورده را با  مواد واكنش) ب
 

 

)بار تكرار 29( فرهنگ  –اصفهان 

 .هاي زير پاسخ دهيد با توجه به نمودار داده شده به پرسش.14

g(ON(ي  سرعت متوسط تجزيهليتر باشد  2گر حجم ظرف ا) آ  را  52

11دقيقه بر حسب  4تا  2ي زماني  در فاصله     s.L.mol به دست آوريد. 

 است؟ 1s.molي زماني چند  در همين فاصله g(O2(سرعت متوسط توليد ) ب

 

 

 

)بار تكرار 11( كوثر  – شيراز

/gدر واكنش زير در هر ثانيه .15 سرعت متوسط واكنش چند. شود ليتري توليد مي 10اكسيژن در يك ظرف  640

min.L

mol  116است؟(O g.mol ) 

)g()g()g( OOO 23 2

)بار تكرار 11( رودباري  صديقه –تهران 
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/min/gگر سرعت مصرف آلومينيم در واكنش زير ا.16 سرعت توليد هيدروژن چند STPباشد، در شرايط 540

s/L  است؟)mol.grAl( 27 33 3226 HAlClAlHCl 

)بار تكرار20( چهارده معصوم -تهران

)g()g(در واكنش .17 BA 2  سرعت متوسط واكنشmol.min14 ليتـر 2واكـنش  اگر حجم ظرف  .است

 ؟شود ميچقدر  Bدقيقه غلظت مولي  3باشد بعد از گذشت 

)بار تكرار 21( امامت -تبريز

)g()g(ســرعت متوســط واكــنش گــازي .18 ONNO 4222  1240ي زمــاني معــين در محــدوده min.mol/

.باشد مي
t

)NO(n


  ي زماني برابر چند مول بر دقيقه است؟ در اين محدوده 2

تأليفي 

 
دليـل خـود را در هـر ؟تر است سرعت واكنش انجام شده در كدام ظرف بيش) آ و ب(هر يك از موارد زير در .19

 .مورد بنويسيد

 

 

 

 

 

 
 
 

 

)بار تكرار 17( خوارزمي -اهواز

 دهد؟ هر يك از موارد زير اثر كدام عامل را بر سرعت واكنش نشان مي.20
 تر فلز پتاسيم با آب نسبت به آهن واكنش سريع) آ
 هاي گازي نسبت به جامد دهنده سريع بودن واكنش ميان واكنش) ب
هواي آهن با اكسيژن نسبت بهسرخ شده اليافتر  واكنش سريع)پ

)بار تكرار 26( سماء  –مشهد 

 .شود؟ دليل خود را بنويسيد تر انجام مي هاي زير سريع يك از واكنش كدام.21

)                                                                                            آ








)g(HBr)l(Br)g(H)

)g(HBr)g(Br)g(H)

22
21

22
22 

) ب
H (g) I (g) HI(g)

C , atm

( )

 


2 2 2

25 1
1

                                             
H (g) I (s) HI(g)

C , atm

( )

 


2 2 2

25 1
2

 

 )بار تكرار 14( چي  قلم –كرج 

 
 
 

 

)بار تكرار 6( ميثاق  –تبريز 

)قسمت اول(عوامل مؤثر بر سرعت واكنش)ب
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 چرا؟ ؟افزايش فشار چه تأثيري بر سرعت واكنش گوگرد با آهن دارد) آ.22
 بر سرعت واكنش آهن با گاز كلر چطور؟ ) ب

)بار تكرار 15( ادب -تأليفي 

گازي در واكنش.23 BA را سـه برابـر كنـيم، تعـداد برخـورد Bرا دو برابر و غلظـت   Aاگر غلظت  2

 شود؟ چند برابر مي Bو Aميان

)بار تكرار 19( مرتضوي  –ساري 

BA...كنش اگر وا.24  سرعت واكنش Aو سه برابر كردن غلظت  Bبنيادي باشد، با دو برابر كردن غلظت  32

 شود؟ چند برابر مي

 )بار تكرار 12(  )اصفهان آريانا(

 .ح دهيدشود؟ توضي در كدام واكنش افزايش فشار موجب افزايش سرعت واكنش مي.25

)g()aq()aq( HZnSOSOH)s(Zn 2442 )آ

)g()s()s( OKClKClO 23 322 )ب

)l()g()g( OHCHHCO 322 )پ

)بار تكرار  10(  )سنندج فرزانگان(

 .ي قانون سرعت را براي واكنش زير بنويسيد هاي زير رابطه با توجه به داده.26

)g()g()g( SOOSO 322 22 

R ]O[ 2 ]SO[  شماره آزمايش 2

31042 / 1/0 1/0 1 

31084 / 1/0 2/0 2 

31069 / 2/0 1/0 3 

)بار تكرار  14(   سنندج فرزانگان    

 :هاي جدول مقابل با توجه به داده.27

 .سيدقانون سرعت را براي واكنش زير بنوي

 (aq) (aq) (aq) (aq) (l)H O I H I H O   2 2 233 2 

R(M.s )1 [H O ]2 2 ]I[  ]H[  ي  شماره

 آزمايش

510151 / 01/0 01/0 0005/0 1 

510302 / 02/0 01/0 0005/0 2 

510604 / 02/0 02/0 0005/0 3 

510604 / 02/0 02/0 01/0 4 
 

 

)بار تكرار15( ري دكتر حسابي       
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CBAدر واكنش بنيادي .28  2
ي برابر كنيم بـا نوشـتن رابطـه    4دهنده را  واكنش واگر غلظت هر يك از د 12

 شود؟ قانون سرعت محاسبه كنيد سرعت واكنش چند برابر مي

)بار تكرار 19( تهران چهارده معصوم      

g(OH)g(N)g(H)g(NO(با توجه به جدول زير كه به واكنش  .29 222 222  هـاي تعلق دارد، به پرسش
 :مطرح شده پاسخ دهيد

 .ي سرعت واكنش را بنويسيد معادله) آ
 ها و سرعت واكنش وجود دارد؟ دهنده اي بين غلظت واكنش چه رابطه) ب
 ش ياد شده بنيادي است؟ چرا؟آيا واكن) پ
 :را به دست آوريد) 4(در آزمايش  Xمقدار ) ت

]H[ شماره آزمايش 2 ]NO[ R mol.L .s  1 1 
1 2/0 2/0 3108  
2 2/0 4/0 21023 /

3 4/0 2/0 21061 / 
4 8/0 6/0 X 

 

)بار تكرار 18(  اميدايران  –كرج 

 دهد؟ چرا؟ تر افزايش مي با توجه به اطالعات زير، افزايش دما سرعت كدام واكنش را بيش.30

aA B C E kJ.mol   آ(150

aA B C E kJ.mol   12 ب(100

)راربار تك 15( سمپاد  –بيرجند 

 

 
 :مفاهيم زير را تعريف كنيد.31

 ي فعال پيچيده) انرژي فعالسازي                                                        ب) آ
 ي برخورد نظريه) واكنش گرماده                                                        ت) پ

) بار تكرار 21(  فارابي –جيرفت 

)g()g()g(با توجه به شكل زير براي انجام واكنش .32 OClClO 222 تر است؟ ، كدام مسير مناسب 
 براي انجام اين واكنش چه شرط ديگري الزم است؟

 
 
 
 
 
 

 

)بار تكرار  10(  تزكيه -تهران 

g(NO)g(O)g(NO)g(O(در واكنش بنيادي .33 223  
 .ه هنگام برخورد و ساختار حالت گذار را رسم كنيدها ب گيري مناسب ذره جهت) آ
 شود؟ اگر در دماي ثابت حجم ظرف آزمايشي را نصف كنيم تعداد برخورد ميان ذرات چند برابر مي) ب

)بار تكرار 21(  مشكاه  -تبريز

)قسمت دوم(سرعت واكنشعوامل مؤثر بر )پ
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 ي فعال كاهش سطح پيچيده
 ي فعالافزايش غلظت پيچيده

 Hثابت ماندن 
 ي فعالكاهش سطح پيچيده

 .با توجه به نمودار پاسخ دهيد.34

 رماده است يا گرماگير؟واكنش گ. را محاسبه كنيد Hمقدار ) آ

 .را رسم كنيد NOClمولكول  2شكل مناسب براي برخورد ) ب

 تر است يا واكنش برگشت؟ سرعت واكنش رفت بيش) پ

 

 

)بار تكرار 23( عصرحافظ   -تنكابن

 .ي فعال هر كدام را رسم كنيد ساختار پيچيده.35

23                                                                                      )                                     آ 2OOO 

223)                                                                                                            ب ONOONO 

22                                                                                              )          پ CONOCONO 

)بار تكرار  12( حلّي  عالمه –همدان 

DBAدر يك واكنش .36 32   انـرژيكيلوژول از محتواي  240و  150اگر محتواي انرژي حالت گذار به ترتيب

 چقدر است؟ Dتر باشد، گرماي توليد شده به ازاي هر مول  ها و فراورده بيش دهنده واكنش

 )بار تكرار 18( متقين   –ايالم 

 :ها پاسخ دهيد با توجه به نمودارهاي داده شده به پرسش.37

 
 .دست آوريد  هب) 1( را در نمودار Hانرژي فعالسازي رفت و ) آ
 تري دارد؟ چرا؟ شرايط يكسان سرعت بيش ركدام واكنش د) ب
 .ها را نشان دهيد دهنده تصوير برخورد مناسب واكنش) 2(براي واكنش نمودار ) پ

)بار تكرار  16(  قزويني  عالمه –تهران 

 

 
 .درست را بنويسيد ي در هر مورد با حذف عبارت نادرست، جمله.38

 است و نقش كاتاليزگر                                          هاي شيميايي  نقش دما در افزايش سرعت واكنش) آ
 

 .باشد هاي شيميايي                                         مي در افزايش سرعت واكنش 
 

 

 

 )بار تكرار 13( امامت   -تبريز 
 
 
 

)بار تكرار  14( نيكان  -رامسر 

شيمي و زندگي)ت
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BAدر واكنش گازي .39   كيلوژول بر مول است 90و  60انرژي فعالسازي واكنش رفت و برگشت به ترتيب. 

 تر است يا برگشت؟ چرا؟ پذير فرض شود، واكنش رفت سريع اگر اين واكنش برگشت) آ

 

 

110ي  ود كه انرژي فعالسازي واكنش رفت را به اندازهاگر اين واكنش در حضور كاتاليزگري انجام ش) ب mol.kJ

 كاهش دهد، آنتالپي واكنش چه تغييري خواهد كرد؟

 

 

)بار تكرار  19(   اسما -مشهد 

DCBAاگر انرژي فعالسازي واكنش .40   يك بار برابرa 2ابر با كيلوژول و بار ديگر بر
a بر مول كيلوژول

  بشود تعيين كنيد كه در كدام حالت واكنش در حضور كاتاليزگر صورت گرفته است؟ چرا؟

 

 

 

)بار تكرار  26(   كوثر -تهران 

yxواكنش .41  زگر انجام شده استدر دو حالت مختلف يك بار بدون كاتاليزگر و بار ديگر در حضور كاتالي. 

در اثـر بـه كـار بـردن كاتـاليزگر انـرژي .دهـد  پيشرفت واكنش را در اين حالت نشان مـي  –نمودار زير تغييرات انرژي 

110ي  فعالسازي واكنش رفت به اندازه mol.kJ كاهش يافته است. 

 مسير واكنش بدون كاتاليزگر است؟ چرا؟ Bو  Aيك از مسيرهاي  مشخص كنيد كدام) آ

 .با استفاده از اطالعات موجود در نمودار جدول زير را كامل كنيد) ب

 

 

 

 

 

 پيشرفت واكنش
mol/kJ 

 aEرفت 

mol/kJ 

 aEبرگشت 

 ؟ ؟ بدون كاتاليزگر

 ؟ 50 در حضور كاتاليزگر

)بار تكرار 12( خرداد 15 –تهران 

توان آاليندگي گازهاي خروجي از اگزوز خودروها را كاهش داد ؟ چگونه مي.42

 

 تأليفي

               


