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جهارم تجربی و ریاضی دبیرستان نمونه حضرت امام رضا (ع)
شهرستان بافق

تاریخ 94/10/ 9 :
نمره با عدد
سدیف
1

نام و نام خانوادگی :

وقت  85 :دقیقه

امضاء دبیر

با حروف

سَاالت دس سِ صفحِ

تاسم

پاسخ دس ّویي تشگِ

1

دسستی یا ًادسستی عثاست ّای صی سا هطخص کٌیذ :
 -اگش ٍاکٌص تجضیِ هادُ  Aاص هشتثِ صفش تاضذ  ،تا دٍ تشاتش کشدى غلظت  Aسشعت ٍاکٌص دٍ تشاتش هی ضَد ( .

)

 اکش دس یک ٍاکٌص تشگطت پزیش  ،هقذاس  Qتیطتش اص  Kتاضذ  ،تشای سسیذى تِ تعادل ٍ ،اکٌص تِ سوت تشگطتجاتجا هی ضَد ( .

)

 -تا تغیش دها  ،هقذاس  ( Kثاتت تعادل ) تغییش هی کٌذ ( .

)

 یکی اص اّذاف سیٌتیک ضیویایی  ،آضٌایی تا چگًَگی اًجام ٍاکٌص دس سطح رسُ ای است ( .2

اگش دس تجضیِ  3هَل گاص 𝟐𝑶𝑵 هطاتق تا ٍاکٌص

)

)𝒈( 𝑶𝑵𝟐  𝟐𝐍𝐎𝟐(𝒈) → 𝑶𝟐 (𝒈)+پس اص  10ثاًیِ  92گشم اص آى تاقی
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𝑵𝑶𝟐 =46 g/mol

هاًذُ تاضذ.
الف) سشعت ٍاکٌص سا حساب کٌیذ.

ب) چٌذ ثاًیِ طَل هی کطذ تا ّویي سشعت ٍاکٌص کاهل ضَد؟

ج) ضیة ًوَداس تغیش غلظت 𝟐𝑶 ٍ 𝐎𝐍 سا تا ّن هقایسِ کٌیذ.

3

2

 تا تَجِ تِ دادُ ّای جذٍل هقاتل :الف) هقذاس ( Kثاتت سشعت ) سا حساب کٌیذ.

ب) آیا صیاد تَدى ( Kثاتت سشعت ) دلیلی تش صیاد تَدى سشعت
ٍاکٌص است؟

ج) دس صَستی کِ ًسثت تِ آصهایص ( )1غلظت  Bسا چْاس تشاتش کٌین ،سشعت ٍاکٌص سا حساب کٌیذ

اداهِ دس صفحِ 2

صفحِ 2
4

دس ٍاکٌص تجضیِ ّیذسٍطى پشاکسیذ چٌاًچِ اص کاتالیضگش استفادُ کٌین ّش یک اص هَاسد صیش چِ تغییشی هی کٌذ؟

1

الف) هقذاس فشآٍسدُ
ب) سشعت ٍاکٌص
ج) گشهای ٍاکٌص
د) اًشطی فعال ساصی

2

5
تا تَجِ تِ ًوَداس هقاتل :
الف) ایي ٍاکٌص گشهاگیش است یا گشهادُ؟ چشا؟

ب) اًشطی فعال ساصی ٍاکٌص تشگطت سا حساب کٌیذ.

ج) ٍاکٌص سفت سشیع تش است یا تشگطت؟ چشا؟

6

هقذاس  1هَل گاص 𝟐𝑺𝑪 ٍ  5هَل گاص 𝟐𝑯 دس ظشف یک لیتشی هطاتق ٍاکٌص صیش تِ تعادل هی سسٌذ( .تعادل گاصی است ) .

2

𝟒𝑯𝑪 𝟒𝑯𝟐 + 𝑪𝑺𝟐 ⇌ 2𝑯𝟐 𝑺 +
اگش دس لحظِ تعادل اص ٍاکٌص دٌّذُ اضافی هقذاس  3هَل دس ظشف تاقی هاًذُ تاضذ  ،ثاتت تعادل سا حساب کٌیذ.

7

1/5

ٍاکٌص هقاتل دس ظشف سشتستِ تِ حال تعادل قشاس داسد.
الف ) ایي ٍاکٌص چٌذ فاصی است ؟ چشا ؟
ب ) خاسج کشدى هقذاسی سذین کشتٌات اص ساهاًِ  ،تعادل سا تِ چِ سوتی جاتجا هی کٌذ ؟ چشا ؟

ج ) یکای ثاتت تعادل آى سا تٌَیسیذ :

اداهِ دس صفحِ 3

صفحِ 3
3

8
دس هَسد فشایٌذ ّاتش  ،تِ سَاالت پاسخ دّیذ :
الف ) ّشیک اص تغیشات صیش چِ تاثیشی تش تاصدُ تَلیذ آهًَیاک داسد ؟
( تا ًَضتي علت )
افضایص فطاس :
افضایص دها :
استفادُ اص کاتالیض گش :
ب ) اص ٍیظگ ّای اصلی ایي فشایٌذ یک هَسد تٌَیسیذ :
ج) یک سٍش تْیِ گاص ّیذسطى تشای ایي فشایٌذ سا تٌَیسیذ :

د ) دس ًوَداس هقاتل کذام هٌحٌی هشتَط تِ تغییشات غلظت ًیتشطى است ؟
چشا ؟
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9
 اگش  3هَل 𝟑𝑶𝑪𝒂𝑪 دس ظشف  2لیتشی دس تستِ گشم ضَد  ،ضواس تقشیثی هَلکَل ّای 𝟐𝑶𝑪 هَجَد دس ظشف پس اص تشقشاسی تعادل-2
K= 2 × 10
چقذس است؟

10
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سِ هَسد اص ٍیظگی ّای حالت گزاس سا تٌَیسیذ.

دٍ هَسد اص ٍیظگی ّای یک ساهاًِ تعادلی سا تٌَیسیذ :

11

1

ّشیک اص هفاّین صیش سا تعشیف کٌیذ :
ساص ٍکاس ٍاکٌص :
اصل لَضاتلیِ :

هَفق تاضیذ .

