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نمره به عدد :

1

نام کالس :

ساعت شروع  02 :صبح

شماره صندلی

مدت امتحان  022دقیقه
نام و نام خانوادگی دبیر و امضا

نمره به حروف:

درستی یا نادرستی هریک را تعیین کنید و درصورت نادرست بودن علت آن را بنویسید .
الف  -یکای ثابت سرعت برای واکنشی با مرتبه کلی  1برابر  L 1. mol -1 . S -1است .
ب -سرعت تبخیر اب خا لص در یک محفظه بسته با دمای ثابت ؛ ثابت است .
پ -از روی کوچک یا بزرگ بودن مقدار  Kتعادل می توان سرعت واکنش را پیش بینی نمود .
ت  -واکنش 2NaOH (aq) + H2 (g) + Q
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) Na (s) + 2H2O (lبرگشت پذیر است .

ث -در واکنش های گازی مرتبه صفر با افزایش حجم ظرف سرعت واکنش تغییری نمی کند .
ج  -سرعت واکنش گازی C

A + 2Bدر ظرف  1بیشتر است (.هر گلوله معادل  0.05مول)

ظرف 2
حجم 4لیتر
2

هر یک از موارد زیر اثر کدام عامل رابر روی سرعت واکنش )2Al 3+ (aq) + 3H2(g
و بااین تغییر سرعت واکنش چه تعییری می کند ؟
نام عامل موثر بر سرعت

ظرف 1
حجم 8لیتر
) 2Al (s) + 6 H + (aqنشان می دهد .
(اسید)

تاثیر آن بر سرعت (افزایش ؛ کاهش)

گرم کردن محلول

2

اضافه کردن آب مقطر
به کاربردن براده ی Alبه جای گرد Al
استفاده ازفلز سدیم به جای فلز Al
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

با توجه به اطالعات جدول مقابل :

∆H(kj

Ea1
)(kj

الف  -نمودار انرژی  -پیشرفت واکنش را رسم کنید.

ب-

واکنش کلی و انرژی فعالسازی برگشت واکنش کلی چند کیلو ژول است .

پ -مرحله تعیین کننده سرعت واکنش کدام است  .چرا؟

-30

80

مرحله 1

+00

100

مرحله 2
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صفحه 2
4

انچه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند

امام علی (ع)

با توجه به تعادل زیر به سوال ها پاسخ دهید :
)Na2CO3 (s) +CO2 (g) + H2O(g

)NaHCO3 (s
1

الف – اضافه کردن مقداری سدیم کربنات چه تاثیری بر جا به جایی تعادل دارد ؟
ب -خارج کردن گازها از ظرف واکنش جه تاثیری بر جرم هریک ازمواد جامد در تعادل دارد؟
پ – کاهش فشار چه تاثیری بر مقدار  CO2دارد .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

با توجه به شکل های زیر به سوال ها پاسخ دهید :

چند لحظه بعدازاعمال تغییر

سرعت برگشت سرعت رفت

)2NO2(g
()2

(ا)

تعادل اولیه

سرعت برگشت سرعت رفت

)N2O4(g

/75

( ) 3

الف  -در کدام تعادل دما نسبت به تعادل اولیه افزایش یافته است ؟
ب -در کدام تعادل حجم ظرف در دمای ثابت نسبت به تعادل اولیه نصف شده است ؟
پ -در لحظه اعمال تغییر کدام تعادل  K>Qاست ؟
ت  -مقدار  Kدر تعادل جدید برای کدام شکل نسبت به تعادل اولیه تغییر کرده است ؟
6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الف  -از واکنش 1مول ترکیب روبرو با فلز سدیم چند مول گاز هیدروژن تولید می شود  .چرا؟
H
HO
H C
C
C OOH
COO H OH
ب-در معادله زیر اگر HS-نقش باز لوری  -برونستد داشته باشد ؛ طرف دوم را کامل کنید و کدام اسید مزدوج است
...............+ .............

7
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HSO4 - + HS -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واکنش  Aاز جمع دو واکنش زیر بدست می آید :
1/25
الف  -واکنش  Aرا بنویسید .
ب  -کدام ذره کاتا لیزگر است وواکنش کلی کاتالیز شده همگن است یا ناهمگن ؟
پ  -ذره حد واسط در واکنش چیست ؟

صف
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

8/28گرم  KNO3را حرارت می دهیم تابه صورت زیر تجزیه شود :
)2K2O (S) + 2N2 (g) + 5 O2 (g

)4KNO3 (s

درمدت  100ثانیه مقدار  00درصد آن تجزیه شده است سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن در این مدت در شرایط  STPچند لیتر بر دقیقه
) K=39
N=14
می باشد O=16 ( .

9
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) a A(gبر قرار می شود با توجه به نمودار زیر:
در محفظه ای مقداری گاز  Aوارد می کنیم  .پس از مدتی تعادل )b B (g
الف  -اگر a= 1باشد  bبرابر کدام عدد (  2 - 1یا  ) 3است ؟

ب  -ثابت تعادل واکنش را حساب کنید
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پ  -تعادل در سمت چپ یا راست قرار دارد  .چرا ؟

ت -در چه زمانی خارج قسمت واکنش برابر  1می شود؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) A (gقرار دارند  .به این تعادل  3مول  Bاضافه می کنیم
 11در ظرفی به حجم  1لیتر  1/0مول  Aو 9مول  Bدر حالت تعادل )B(g
پس از برقراری مجدد تعادل در دمای ثابت ؛ غلظت  Aچند مول در لیتر است ؟
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
در مورد فرایند هابر به 3پرسش زیر پاسخ دهید
الف  -خارج کردن آمونیاک به چه حالت فیزیکی انجام می شود وچرا ؟
1
ب  -با وجود این که بنابراصل لوشاتلیه تولید آمونیاک در دماهای پایین مطلوب به نظر می رسداما چرا این فرایند را در دماهای باال
انجام می دهند ؟
پ -یک مورد ازکاتالیز گر های مناسب آن را بنویسید ؟

صفحه آخر
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12مقدار  6/255گرم  PCl5را در ظرف سربسته ای گرما می دهیم تا تعادل گازی زیر برقرار شود :

K = 0.008

)PCl5 (g

)PCl3(g) + Cl2(g

) Cl=35.5

اگر در حالت تعادل ؛  2/75گرم  PCl3در ظرف موجود باشد ؛ حجم ظرف واکنش ؛چند لیتر است ؟( P=31
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A + Bدر یک دمای معین است  .با توجه به جدول به پرسش ها پاسخ دهید :
 13داد ه های جدول زیرمربوط به واکنش گازی D :
الف )

قانون سرعت را برای این واکنش بدست آورید ؟) mو nراتعیین

کنید )

R= K [A]m[B]n

)R (M/S

غلظتB

غلظت A

40

/1

0/1

ازمایش 1

70/0

/1

/10

ازمایش 2

370

/2

/2

ازمایش 3

؟

/3

/3

ازمایش 4
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ب ) تغییر غلظت کدام ماده تاثیر بیشتری بر روی سرعت دارد ؟
پ ) با نصف شدن ظرف واکنش سرعت چند برابر می شود
ت ) سرعت واکنش در آزمایش 4را محاسبه کنید
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

1/5
بدست آورید

الف -سرعت متوسط تولید  O2رادر  5ثانیه سوم از آغازواکنش بر حسب

غلظت

ب  -نمودار تغییر غلظت  -زمان را برای هر سه ماده تا زمان  30ثانیه رسم کنید .

زمان
 -سلیمیان

