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 درصورتی که سرعت متوسط مصرف تجزیه می شود  2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g)دی نیتروژن پنتواکسیدمطابق واکنش -1

 N2O5 mol.L
-1

.S
 .اشدب   11/0-

mol.L چند NO2سرعت متوسط تولید-الف
-1

.S
 است؟1-

mol.Lواکنش چندسرعت متوسط -ب
-1

.min
 است؟ 1-

باذکردودلیل بیان کنیدچرادرصنعت برای افزایش سرعت واکنش هابهتراست به جای افزایش دماازکاتالیزگراستفاده شود؟-الف-2  

درکدام آزمایش روبه روسرعت واکنش-ب  

بیش تراست؟چرا؟   

 

 

 .است 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)  داده های جدول مربوط به واکنش -3

ثانیه چندمول برثانیه 00تا20درفاصله ی زمانی COلیترباشدسرعت متوسط مصرف  2اگرحجم ظرف -الف

 است؟

 سرعت متوسط واکنش درهمان بازه ی زمانی چندمول برلیتربردقیقه است؟-ب

 چه رابطه ای وجوددارد؟ COوسرعت متوسط مصرف  O2بین سرعت تولید -پ

 

.سرعت واکنش انجام شده درکدام ظرف بیش تراست؟دلیل خودرادرهرموردبنویسید(اوب)درهریک ازمواردزیر -0  
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 .باگذشت زمان به صورت زیراستNO2(g)نمودارتغییرغلظت  2N2O5(g)→4NO2(g)+O2(g)برای واکنش  -5

 

 .سرعت واکنش بیشترمی شود؟دلیل خودراتوضیح دهید(CیاA،B)گستره ی زمانی درکدام (آ

mol.Lبرحسب 35تا5درگستره ی زمانی ثانیه ی NO2(g)سرعت متوسط تشکیل (ب
-1

.S
 .محاسبه کنید1-

 2N2O5(g)→4NO2(g)+O2(g):               واکنش تجزیه ی دی نیتروژن پنتوکسیدرادرنظربگیرید-0

است؟دلیل پاسخ خودرابدون محاسبه بیان Aکم تریابیش تراز300تا200رادرگستره ی زمانی ثانیه یN2O5(g)درجدول زیرغلظت مولی (الف

 .کنید

 وجوددارد؟N2O5(g)وسرعت متوسط مصرف O2(g)چه رابطه ای میان سرعت متوسط تولید(ب

 

 

 

 

 

 

 (2)یا(1)درهرموردباذکرعلت توضیح دهیددرکدام ظرف سرعت واکنش بیش تراست؟-7

 

mol.L)[N2O5] (s)زمان
-1

mol.L برحسبN2O5سرعت متوسط مصرف (
-1

.S
-1 
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 :باتوجه به شکل یه پرسش هاپاسخ دهید.درحال انجام استL2درظرفی به حجم 2A(g) → B(g)واکنش  -8

 .بدون محاسبه،علت رابنویسید(ثانیه ی سوم20یا ثانیه ی اول20)بیش تراست؟سرعت واکنش درکدام فاصله ی زمانی (آ

M.Sثانیه برحسب 00-00رادرفاصله ی زمانیBسرعت متوسط تولیدماده ی(ب
 .به دست آورید1-

mol.minثانیه ی اول برحسب 20رادرAسرعت متوسط مصرف (پ
 .محاسبه کنید1-

 (مول فرض کنید02/0هرذره رامعادل)

 

 .(استL5حجم ظرف)مول ازماده باشد2.0فرض کنیدکه هرگوی معادلدرشکل زیر-9 

 

mol.sثانیه ی اول چند100درAسرعت متوسط مصرف(آ
 است؟1-

mol.Lثانیه ی دوم چند100درBسرعت متوسط تولید(ب
-1

.min
 است؟1-

 .راتعیین کنیدbوaضرایب aA(g)→bB(g)درمعادله ی واکنش (پ

 :لیترنشان می دهد 1رادرظرفی به حجم A→2Bشکل زیرپیشرفت واکنش فرضی  -10

 

 .بیش تراست؟دلیل خودرابدون محاسبات بنویسید(2یا1)سرعت واکنش درکدام گستره ی زمانی(آ

mol.Lبرحسب  00تاثانیه ی  20رادرگستره ی زمانی ثانیه ی Bسرعت متوسط تشکیل(ب
-1

.S
 .حساب کنید1-

 (.ازهرماده درنظربگیریدmol0/0هرگلوله راهم ارز)
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 2NO2(g) → 2NO(g)+O2(g)  :باتوجه به نموداروواکنش داده شده به پرسش هاپاسخ دهید-11

mol.Lدقیقه چند 20درگستره ی زمانی صفرتاNO2(g)سرعت متوسط مصرف (آ
-1

.S
 است؟1-

 باشد،L3اگرحجم ظرف واکنش (ب

 درهمینO2(g)سرعت متوسط تولید

mol.Sگستره ی زمانی چند 
 است؟1-

 درکدام موردزیرسرعت واکنش(پ

 بیش تراست؟وقتی مول های اولیه به

 

 
 می رسندیابه

 
 (بدون محاسبه)؟چرا؟

 

 

 

 .دردمای معین به دست آمده است  CO(g) + NO2(g) → CO2(g) + NO(g)داده های زیربرای واکنش-13

mol.L)غلظت گاز
-1

)NO 05/0              5/0                  3/0                       2/0                     1/0                      0 

 00                 50                       30                       20                          10                        0 (s)زمان

 M.minثانیه برحسب 30-50رادرگستره ی زمانی  NO(g)سرعت تولیدشدن(الف
 .به دست آورید  1-

 M.minرادرهمین گستره ی زمانی برحسب  CO(g)سرعت مصرف شدن (ب
 .به دست آورید  1-

 M.minبرحسب  0-00سرعت واکنش رادرگستره ی زمانی(پ
 .محاسبه کنید  1-

mol.Lبرای واکنش کلسیم کربنات بامحلول هیدروکلریک اسید   Aدرنمودارزیرمنحنی -13 
بادلیل .دردمای اتاق رسم شده است1/0 1-

 تغییرمول های کربن دی اکسیدراباگذشت زمان به درستی نشان می دهد؟( CیاB)مشخص کنیددرهریک ازمواردزیرکدام منحنی

 .قراردادن ظرف واکنش درظرف محتوی آب ویخ(الف

mol.Lانجام واکنش بامحلول ( ب
 .اسید2/0 1-

 

 

 

 

 

 چه رابطه ای بین سرعت متوسط مصرف این دوماده وجوددارد؟ HClبا  CaCO3درواکنش -10
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 :طبق واکنش زیرتجزیه می شود  SO2Cl2دردمای معین -15

SO2Cl2(g) → SO2(g) + Cl2(g) 

 :لیتردرزمان های مختلف درجدول آورده شده است 1باقی مانده درظرفی به حجم SO2Cl2غلظت 

008/0                 012/0                010/0                 020/0                 025/0 [ SO2Cl2(g) ] 

80                        00                      05                        20                         0 (min) زمان 

mol.Lدقیقه رابرحسب  20-05سرعت واکنش درگستره ی زمانی (آ
-1

.min
 .محاسبه کنید 1-

mol.minرادرهمین گستره ی زمانی برحسب   Cl2(g)سرعت متوسط تولید(ب
 .به دست آورید 1-

 چه تغییری کرده وچه رابطه ای باسرعت واکنش دارد؟ SO2Cl2شت زمان غلظت باگذ(پ

است این گازدرون موتورخودرودردماهای باال مطابق واکنش (NO)یکی ازآالینده های  خروجی ازاگزوزخودروهاگازنیتروژن مونوکسید-10

                               N2(g) + O2(g) → 2NO(g)                            :زیرتولیدمی شود

mol.minرابرحسب         و          باشد                     اگردرشرایط معینی  
 .به دست آورید 1-

باتوجه به نمودارزیرکه تغییرمول های نوعی رنگ غذادرواکنش بایک محلول سفیدکننده رانشان می دهد به پرسش های مطرح شده پاسخ -17

 :هیدد

 باگذشت زمان چه تغییری می کند؟چرا؟(رنگ غذا)مول های واکنش دهنده(الف

 زمان چه عالمتی دارد؟چرا؟-شیب نمودارمول(ب

 :توضیح دهیدچراعالمت منفی دررابطه ی مقابل نوشته می شود(پ

 .سرعت مصرف رنگ غذارابرحسب مول بردقیقه به دست آورید(ت
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 درگستره زمانی معینی برابربا  2N2O5(g) → 4NO2(g)+O2(g)سرعت متوسط تولیدگاز اکسیژن درواکنش  -18 

mol.L
-1

.S
 .است   5  × 10 -0     1-

 .رادراین گستره زمانی به دست آورید  NO2(g)و   N2O5(g)سرعت متوسط مصرف (الف

 سرعت متوسط تولیدیامصرف هرشرکت کننده رابه ضریب استوکیومتری آن تقسیم کنیدچه نتیجه ای می گیرید؟(ب

 .برای این واکنش بااستفاده ازسرعت متوسط تولیدیامصرف موادشرکت کننده رابطه سرعت واکنش رابنویسید( پ

 .ارتباط معادله شیمیایی موازنه شده واکنش بارابطه زیرراتوضیح دهید(ت

 

 .سرعت متوسط کدام ماده باسرعت واکنش برابراست؟توضیح دهید( ث

 .واکنش زیربه گازنیتروژن دی اکسیدقهوه ای رنگ تبدیل می شودگازنیتروژن مونوکسیددرهواکره مطابق -19

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) 

 .باتوجه به جدول ونمودارداده شده به پرسش های زیرپاسخ دهید

 

 (h)زمان

 غلظت مولی
0 1 3 7 10 

[ NO2 ] 0 01/0 02/0 03/0 00/0 

[ NO ] 10/0 09/0 08/0 07/0 00/0 

[ O2 ] 10/0 095/0 09/0 085/0 08/0 

mol.Lرابرحسب            و          درسه ساعت نخست (الف
-1

.h
 .حساب کنید  1-

 شتراست؟چرا؟یسرعت واکنش رادرهفت ساعت نخست وهفت ساعت دوم حساب کنیدکدام یک ب( ب

 .مربوط به کدام شرکت کننده درواکنش است؟توضیح دهید  a , b , cهریک ازمنحنی های ( پ


