
1  حسن عیسی زاده:                     توسط ))قلم چی (کانون فرهنگی آموزش(                                      )سینتیک، دامها و راه حل ها(
  ))   دامها  و  راه حل ها،سینتیک((   -شیمی پیش دانشگاهی  ) 1(بررسی فصل

  

با سالم در این چند صفحه سعی کردم نکات و دامهایی که در تست هاي مربوط به سینتیک استفاده می شود و اشتباهات متـداولی کـه           
 سوال از کنکور 17 براي این قسمت. ) دامها و راه حل هابصورت. ( دهمداوطلبان دارند را مشخص کرده و نحوه برخورد با آنها را توضیح         

    را شـامل  در کنکـور   این فـصل  درصدي سواالت90االي بسراسري داخل و خارج کشور استفاده کردم که این تیپ سواالت معموال طیف        
  . آنها را مالحظه خواهید کردقسمتمی شوند که در چهار 

  

  :سرعت متوسط واکنش و روشهاي بیان آن): 1(قسمت
  

 تعداد  از جمله سواالتی هستند که معموال قسمت عمده سواالت مربوط به مفهوم و محاسبه سرعت را در بر می گیرند که 4 تا 1 هاي سوال
  . بسیار مهم این سواالت را پاسخ نمی دهند یا پاسخ نادرست می دهند دانش آموزان به دو دلیلزیادي از

   عدم درك مفهوم سرعت و رابطه سینتیک با استوکیومتري -2                         )3( شیمی مفاهیم استوکیومتريتسلط بر عدم -1
  

 عبارتند از. که در مسائل مربوط به این قسمت استفاده می شوددامهایی:  
     زمان و تبدیالت آن-3     واکنش حجم ظرف-2     رابطه استوکیومتري با سرعت-1
   یا مصرفی یک ماده مقدار باقیمانده-5     مقدار ماده و تبدیالت آن-4

  

 راه حل ها:  

aA(g)  فرضی باید رابطه بین سرعت مواد در معادله-1 bB(g) cC(g) dD(g)  را بلد باشید. A B C DR R R R
a b c d

   

    

 بر اما اگر بر حسب مول بر لیتر. اگر سرعت متوسط یک واکنش بر حسب مول بر زمان خواسته شود، حجم ظرف در انجام محاسبات بی تاثیر است-2
  . تقسیم می کنیم)لیتر(تعداد مولها را بر حجم ظرف  حجم ظرف کمتر یا بیشتر از یک لیتر باشد،براي تبدیل مول به غلظت مولیاگرزمان خواسته شود،

  . در مورد زمان و مقدار ماده و تبدیالت آنها کافیست که دقتتان را باال ببرید و از این دام غافل نشوید-3
   داده هاي سوال به کدام مرحله از واکنش مربوط می شود؟ باید دقت کنید که-4

   ؟در کدام بازه زمانی)ج                         ؟چه مدت پس از شروع واکنش )ب                    ؟شروع واکنش یا زمان صفر)الف
 که از این مطمئن باشیدباقیمانده درست مشخص کنید اگر شما به درستی یکی از این سه زمان را تشخیص دهید و مقدار ماده را از لحاظ مصرف یا 

  .قسمت سوالی را از دست نخواهید داد
dDcCbBaA فرضید که براي معادلهی سرعت واکنش کلی را باید بلد باش-5 بصورت زیر است.  
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   واکنشکلیسرعت   1111

  

  :شخص از شروع واکنش تا زمان مورد نظر عبارت است از در یک واکنش مقدار یک ماده در یک زمان م-6
در این مورد توجه کنید که مقدار .( با مقدار اولیه آن منهاي مقدار مصرف شده آناگر ماده مورد نظر واکنش دهنده باشد،مقدار آن برابر است)الف

  .)مصرفی ماده واکنش دهنده برابر است با مقدار اولیه آن منهاي مقدار باقیمانده آن
  . مقدار آن برابر است با مقدار تولید شده آن از شروع تا این مدت از شروع واکنش،اگر ماده مورد نظر فراورده باشد)ب
  ماده یک اولیه مقدار = آن باقیمانده مقدار + آن شده مصرف مقدار: در شروع واکنش عبارت است ازواکنش دهنده  مقدار اولیه یک ماده -7

  

  
  

DCBA در واکنش C سرعت تشکیل -1سوال 322 سرعت کلی واکنش و سرعت تشکیل .مول بر ثانیه است1برابرD سرعت، 
  )91سراسري ریاضی (  به ترتیب برابر چند مول بر ثانیه است؟B و Aمصرف 

  5/0 و 1 ، 5/1، 5/0)1  5/0و 5/1 ، 1 ، 5/0)1    2 و 1 ، 5/1 ، 2)1    2 و 1 ، 5/0 ، 2)1
  .را استفاده می کنید) 1(شماره  و براي بقیه سوال راه حل )5(شماره  بدست آوردن سرعت کلی راه حل براي  :راه حل ها

  

   )4(گزینه: پاسخ 
  

g(OH)g(Cl)g(O)g(HCl(اگر در واکنش  -2سوال 222 224  پس . لیتري انجام می شود5که در دماي معین در یک ظرف سربسته
 اکسیژن مصرف شود،سرعت متوسط تولید گاز کلر برحسب مول بر لیتر بر ثانیه کدام است؟ مول گاز 6/3 ثانیه مقدار 24 دقیقه و 2از گذشت 

  )90-ارج کشورخ-یاضیر(
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2  حسن عیسی زاده:                    توسط  )) قلم چی(ن فرهنگی آموزشکانو(                                  )سینتیک، دامها و راه حل ها(
  .حجم ظرف یک لیتر نیست و از طرفی سرعت کلر را برحسب مول برلیتر بر ثانیه خواسته است  -2 .تبدیل زمان از دقیقه به ثانیه -1  :دامها

استوکیومتري باید ).( مول2/7( مولهاي کلر را بدست آوریدمولهاي اکسیژن با استفاده از -2).  ثانیه144.(زمان را به ثانیه تبدیل کنید -1 :راه حل ها
ـ     3 تـا  1 راه حل هـاي  با استفاده ازبطورکلی .  غلظت مولهاي کلر را تعیین کرده و سرعت آن را محاسبه کنید-3 ).را دخالت دهید  ه ایـن سـوال را ب

  .دهیدخ سپامی توانید، راحتی
   )1(گزینه :پاسخ 

   

 گـرم از آن بـاقی مانـده باشـد سـرعت      138ثانیه 10 مطابق واکنش زیر بر اثر گرما ،پس از     2NO مول گاز    5/4اگر در واکنش تجزیه ي       -3سوال
با همین سرعت متوسط پیش برود چند ثانیه طول مـی کـشد تـا     و با فرض این که واکنش ؟متوسط تشکیل گاز اکسیژن برابر چند مول بر ثانیه است  

g(O)g(NO)g(NO(             NO2 = 46g )90سراسري ریاضی (  مول از این گاز تجزیه شود؟5/4 22 22   
   45 و 15/0)4    45 و 075/0)3    30 و 075/0)2    30 و 15/0)1

 مقدار گاز )شروع واکنش(دن باید دقت کنید که در زمان صفردهند و براي پاسخ دابا هم این مساله را پاسخ می 7 و 4و1راه حل هاي  :راه حل ها
NO2مول 75/0 مول مصرف شده است و مطابق معادله 5/1یعنی ،از آن باقیمانده است) مول3( گرم138 بوده که در ثانیه دهم  مول5/4  برابر

 یعنی ابتدا سرعت مصرف .اي سوال است که به راحتی قابل محاسبه است همچنین  زمان بر حسب ثانیه یکی از خواسته ه.می شوداکسیژن تولید
NO2  مول 5/4بدست آورده و سپس با استفاده از همین سرعت، زمان مصرف  ثانیه 10در  را NO2 را بدست می آوریم.  
   )2(گزینه: پاسخ 

  
  

 مول 06/0 مول از آن باقی بماند و 08/0 دقیقه 2، پس از گذشت 2NO و 2Oهاي و تبدیل آن به گاز52ONي گرمایی گاز اگر در تجزیه -4سوال
 .) راست به چپ، بخوانیدعددها را از(، چند مول بر ثانیه است؟ 2NO، چند مول و سرعت متوسط تشکیل گاز52ONگاز اکسیژن آزاد شود، مقدار اولیه

  )88سراسري–تجربی (
1( 12/0 – 002/0  2 (12/0 – 004/0  3 (2/0 – 002/0  4 (2/0 – 004/0  

  ي  و مولهاي مصرف شدهNO2استوکیومتري واکنش براي محاسبه مولهاي تولیدي  -3تبدیل دقیقه به ثانیه -2 نوشتن معادله واکنش و موازنه آن-1:دامها
N2O5  4-ت تولید  محاسبه سرعNO2  

ــا ــل ه ــه واکــنش  -1 :راه ح N :معادل O (g) NO (g) O (g) 2 5 2 22 ــاي مــصرفی   -2 -4 ــاي اکــسیژن N2O5محاســبه موله                   از روي موله
( / mol / mol) 2 0 06 0 ): برابر است با N2O5بنابراین مقدار اولیه 12 / mol / mol / mol) 0 08 0 12 0 ز  اNO2 محاسبه مولهاي تولیدي -3 2

) مولهاي اکسیژن طریق / mol / mol) 4 0 06 0 /برابر   NO2 بنابراین سرعت متوسط تشکیل، 24 mol / mol / s
s


0 24 0 002120

  . است

  )3(گزینه :پاسخ
  

  
  

  : زمان-زمان و  مول- زمان ، غلظت–نمودارهاي سرعت ): 2(قسمت 
  
  
  

  
  

  : مطرح شده عبارتند ازدامهايدر سواالت مربوط به نمودارها 
   محاسبه سرعت تولید یا مصرف یک ماده در یک بازه زمانی معین-1
   تعیین معادله واکنش با توجه به نمودار-2
   تعیین مقدار زمان انجام واکنش براي مصرف واکنش دهنده یا تولید فراورده-3

  :راه حل ها
  . نمودار مواد واکنش دهنده نزولی بوده و نمودار فراورده ها صعودي است-1
  )چون تولید می شود(.اما مقدار فراورده بیشتر می شود )چون مصرف می شود(گذشت زمان مقدار مواد واکنش دهنده کاهش می یابد با -2
  . سرعت تولید فراورده ها و مصرف واکنش دهنده ها و سرعت کلی واکنش با گذشت زمان بدلیل کاهش مقدار واکنش دهنده ها کاهش می یابد-3
  .اي که ضریب بزرگ تري در معادله دارد با سرعت بیشتري تولید یا مصرف می شود بنابراین شیب نمودار آن تندتر است در نمودارها،ماده -4
محدود کننده به محور زمان رسیده و واکنش ي  در نمودارهاي مربوط به واکنش هاي کامل که محدود کننده نیز دارند،نمودار ماده واکنش دهنده -5

  . متوقف می شود
  .نمودار واکنش هاي مرتبه صفر ثابت بوده و تنها یک خط راست را نشان می دهند)الف:  زمان–ودارهاي سرعت مندر  -6

   .در واکنش هاي کامل در پایان به صفر رسیده و واکنش متوقف می شود)ب
  .در واکنش تعادلی به صفر نمی رسد بلکه به مقدار ثابتی می رسد)ج
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3  حسن عیسی زاده:                     توسط ))قلم چی (کانون فرهنگی آموزش(                                      )سینتیک، دامها و راه حل ها(
 دقیقه است؟ 60 تا50در فاصله زمانی » ن دقیقه اول ،چند برابر سرعت متوسط آ10و سرعت متوسط واکنش در  با توجه به نمودار روبر-5سوال

  )90خارج کشور -ریاضی(
1(1  
2(3  
3(5/4  
4(10  
  
  

  

ک بازه  مقدار ماده در همان لحظه مشخص می شود اما در ی، در یک زمان معین،زمان –زمان وغلظت  -دقت کنید در نمودارهاي مول :راه حل ها
 کامال روي 60 تا 50 اما بین  دقیقه اول یعنی دقیقه صفر تا دقیقه دهم از شروع واکنش10 معلوم می شود مثال منظور از ،زمانی تغییرات مقدار ماده

 مول بر 027/0(د  دقیقه اول را حساب کنی10 را در نظر بگیرید و سرعت متوسط در Bاکنون کافیست نمودار یک ماده مثال ماده .نمودار معلوم است
 .و در نهایت نسبت آنها را حساب کنید)  مول بر دقیقه006/0 .( را بدست آورید60 تا 50و سپس سرعت متوسط بین دقایق ) دقیقه

   )3(گزینه: پاسخ 
  
  

g(O)g(NO)g(NO(با توجه به شکل روبرو که تغییر غلظت واکنش دهنده و فراورده ها را در واکنش  -6سوال 22 22 می دهدنشان  .
  )91سراسري تجربی(کدام مطلب درست است؟

  . استNO2، نمودار تغییر غلظت 1) 1
  . استO2، نمودار تغییر غلظت 2 )2
  . تندتر استNO در مقایسه با O2شیب نمودار تغییر غلظت  )3
    . یکسان استO2 است و شیب آن با شیب نمودار تغییر غلظت NO2، نمودار تغییر غلظت 3 )4

  

 تشخیص واکنش دهنده ها و فراورده ها روي نمودار-1:دامها   
   رابطه استوکیومتري با سینتیک -2                         
  . درك مفهوم سرعت-3                         

 مربوط به 2و1ودارهاي مربوط به واکنش دهنده و نم) 3(نمودار. در شروع مقدار واکنش دهنده ها زیاد و مقدار فراورده ها صفر است-1:راه حل ها
  .فراورده هاست

  .             ماده با ضریب بزرگتر بیشتر مصرف یا تولید می شود و سرعت تولید یا مصرف آن بیشتر است -2                
  . نمودار تغییر غلظت یک ماده با ضریب بزرگتر شیب تندتري دارد-3                

  ) 2(گزینه: پاسخ 
  

  

رات مول مواد نسبت به پیشرفت واکنش،در کدام واکنش می توان نسبت داد؟سرعت متوسط واکنش برحسب یدار شکل هاي زیر را به تغینمو -7سوال
  )88 خارج کشور- تجربی(مصرف واکنش دهنده در فاصله زمانی داده شده،تقریباَ چند مول بر دقیقه است؟

١(/ ، A B0 012  
٢( / ، A B0 12  
٣( / ، A B C 0 015  
٤( / ، A B C 0 15 2  
  
  
 

  

  مقدار مصرفی واکنش دهنده در این فاصله زمانی؟ -3 فاصله زمانی؟ -2 اینکه معادله دو فراورده دارد یا یکی؟ -1:دامها
 ،در صورت وجود هر دو ماده برابر است پس C و Bن ضریب مواد  درست باشدچو3 تا 1 احتمال دارد معادله مربوط به هر سه گزینه -1:راه حل ها

 مقدار واکنش -3.  از شروع واکنش70فاصله زمانی یعنی از شروع تا دقیقه -2 . حتماَ نادرست است4اما معادله .نمودار آنها بر هم منطبق خواهد بود
  : مول بوده و سرعت برابر است با85/0ابراین تغییر مولها برابر بن. مول است15/0 برابر 70دهنده در زمان صفر برابر یک مول و در دقیقه 

 ( / )mol / molR / mol / min
min min


   
0 15 1 0 85 0 01270 70
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4  حسن عیسی زاده:                    توسط  )) قلم چی(ن فرهنگی آموزشکانو(                                  )سینتیک، دامها و راه حل ها(
 

  
  

  :نظریه هاي برخورد و حالت گذار و رابطه سرعت با انرژي فعالسازي): 3(قسمت 
  

  .توجه داشته باشید این قسمت در راه حل ها و نکاتی که باید
  .صورت زیر است  مراحل انجام یک واکنش بهنظریه حالت گذارمطابق ) الف

  

در این مرحله پیوندي که باید شکسته شود، با کسب انرژي الزم شروع به سست شدن کرده و پیوند در شرف  :مرحله پیش از حالت گذار -1
              .کند تشکیل شروع به تشکیل شدن می

، در حالت گذار فقط هم زمان پیوندهاي اولیه در حال شکستن و پیوندهاي جدید در حال تشکیل هستندطور بهدر آن  : مرحله حالت گذار-2
  !نه همه پیوندها .پیوندهایی که در انجام واکنش شرکت دارند، سست می شوند

  :)حالت گذار(در مورد کمپلکس فعال
  .صورت نقطه چین نشان داده می شوند  که در انجام واکنش شرکت دارند بهدرساختارکمپلکس فعال پیوندهایی) الف
  . در ساختار کمپلکس فعال پیوندها فقط سست می شوند) ب
  .دلیل داشتن سطح انرژي باالتر نسبت به واکنش دهنده ها و فراورده ها یک ذره ناپایدار است کمپلکس فعال به) ج
  . یک لحظه وجود دارد، به همین دلیل قابل جداسازي و شناسایی نیستدلیل ناپایداري فقط کمپلکس فعال به) د
  .اما همه آنها به فراورده تبدیل نمی شوند.در یک واکنش بی نهایت کمپلکس فعال می تواند وجود داشته باشد) ه
  .انرژي همراه استتشکیل آن هم از مواد واکنش دهنده و هم از فراورده ها با مصرف انرژي و تجزیه ي آن با آزاد شدن ) و

  .تشکیل کمپلکس فعال با کاهش آنتروپی همراه است) ي
  .کمپلکس فعال هم به واکنش دهنده ها و هم به فراورده ها شبیه است) ن
  .شوند تر شده وپیوندهایی که بایدتشکیل شوند، قویتر می این مرحله پیوندهایی که باید شکسته شوند،سست در : مرحله پس از حالت گذار-3

  

طور کامل  طور کامل شکسته و پیوندهایی که باید تشکیل شوند، به در این مرحله پیوندهایی که باید شکسته شوند، به :ها  مرحله تولید فراورده-4
   .تشکیل می شوند

زیرا . سازي آن بیشتر استبنابراین انرژي یک پیوند از انرژي فعال. شود می افزایش ارتعاش اتمها و  پیوندهاکردن صرف سست انرژي فعالسازي :توجه
  .شود انرژي پیوند صرف شکستن پیوندوانرژي فعالسازي صرف سست کردن آن می

  

  .نکاتی که باید بلد باشید )ب
/ مطابق رابطه-1

aa EE  =واکنش اگر ،/
aa EE  0 باشد و اگر. و واکنش موردنظر یک واکنش گرماده است خواهد بود/

aa EE  باشد 
0خواهد بود و واکنش موردنظر یک واکنش گرماگیر است .  
 ،شود صل می هر واکنشی که انرژي فعالسازي کمتري داشته باشد کمپلکس فعال سریعتر تشکیل شده و محصوالت بیشتري در مدت زمان معین حا-2

  .)سرعت واکنش با انرژي فعالسازي رابطه عکس دارد(.یابد در نتیجه سرعت واکنش افزایش می
تعیین ي  کند را مرحلهي  مرحله یعنی داراي انرژي فعالسازي بیشتري است، این است بقیه  یکی از مراحل، کندتراز در واکنشهاي چند مرحله اي-3

   .نامند ي سرعت می کننده
  .دلیل داشتن سطح انرژي باالتر نسبت به واکنش دهنده ها و فراورده ها یک ذره ناپایدار است  بهه فعالپیچید -4
/ سرعت واکنش رفت بیشتر از سرعت واکنش برگشت است،زیرا   ،و برگشت پذیر0 در یک واکنش گرماده -5

aa EE اما در یک .  است
/ سرعت واکنش برگشت بیشتر از سرعت واکنش رفت است، زیرا ،و برگشت پذیر0یر واکنش گرماگ

aa EE است .  
  . بطور کلی پایداري  با سطح انرژي رابطه عکس دارد، هرچه انرژي بیشتر باشد پایداري کمتر است-6
 
 

 مربوط است،می توان دریافت ClO و NOCl پیشرفت واکنش در واکنش هاي تجزیه ي -شکل روبه رو، که به نمودارهاي انرژي با توجه به -8سوال
  )85 خارج کشور-تجربی (.است......... تر و مقدار انرژي فعالسازي آن ............ تجزیه ......... گرما.........که واکنش 

   کم تر- دشوارNOCl - گیر-1) 1
   کم تر-آسان  ClO– ده -2) 2
   بیش تر- آسانNOCl - گیر-1) 3
   کم تر- دشوار ClO– ده -2) 4
 
 

   رابطه انرژي فعالسازي و سرعت مصرف یک ماده -2 ؟)گرماگیر یا گرماده(نوع واکنش  -1:دامها
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5  حسن عیسی زاده:                     توسط ))قلم چی (کانون فرهنگی آموزش(                                      )سینتیک، دامها و راه حل ها(
آسـانتر و سـریعتر   ) 2(واکـنش   پس ،ت کمتر اس)2(انرژي فعالسازي واکنش   -2. گرماده است  )2( گرماگیر و واکنش     )1(واکنش   -1 :راه حل ها  

  . دشوارتر تجزیه می شودNOCl راحت تر و ClOیعنی .انجام می شود
  

  )2(گزینه :پاسخ
 

نش  این واک باشد،می توان دریافت کهkJ360 با توجه به شکل روبه رو،اگر تفاوت سطح انرژي پیچیده فعال و فراورده ها،برابر با -9سوال
  )85 خارج کشور-تجربی( ............کیلوژول و.......... برابر با 

   . ، واکنش با کاهش آنتروپی همراه است- 226)1
  .، واکنش با افزایش سطح انرژي همراه است+ 226) 2
  .، مجموع انرژي هاي پیوندي واکنش دهنده ها از مجموع انرژي هاي پیوندي فراورده ها بیش تر است+ 226) 3
  .هاي تشکیل واکنش دهنده ها کوچک تر استهاي تشکیل فراورده ها از مجموع ، مجموع-226) 4
 
  
  

   و آنتالپیتشخیص افزایش یا کاهش آنتروپی  - 3 محاسبه مقدار -2 تشخیص انرژي فعالسازي رفت و برگشت -1:دامها
  

 واکـنش  بـا  برگشت و تفاوت سطح انرژي پیچیده فعال   واکنش  فراورده ها،برابر انرژي فعالسازي    باتفاوت سطح انرژي پیچیده فعال       -1 :راه حل ها  
براي  -3.است واکنش گرماده با کاهش آنتالپی و واکنش گرماگیر با افزایش آنتالپی همراه -2.رفت استواکنش دهنده ها،برابر انرژي فعالسازي 

  .تشخیص آنتروپی اطالعی از واکنش انجام شده از روي نمودار نداریم
  :در واکنش هاي گرماگیر -4

  .مجموع انرژي هاي پیوندي واکنش دهنده ها از مجموع انرژي هاي پیوندي فراورده ها بیش تر است  )الف
  .هاي تشکیل واکنش دهنده ها بزرگ تر استهاي تشکیل فراورده ها از مجموعمجموع )ب
  :در واکنش هاي گرماده -5

  .مجموع انرژي هاي پیوندي واکنش دهنده ها از مجموع انرژي هاي پیوندي فراورده ها کم تر است  )الف
  .هاي تشکیل واکنش دهنده ها کوچک تر استهاي تشکیل فراورده ها از مجموعمجموع )ب

  

  )4(گزینه :پاسخ
  

  

  )90-خارج کشور-تجربی( روبه رو کدام مطلب درست است؟) پیشرفت واکنش-انرژي( با توجه به نمودار -10سوال
1 (واکنش برابرEa Ea2   . است1
  .ه دو پایداري بیشتر استپیچیده فعال در مرحل)2
  .سرعت واکنش در مرحله اول بیشتر است و این مرحله نقش مهم تري در تعیین سرعت واکنش دارد)3
  .واکنش دو مرحله اي است و مرحله دوم آن نقش بیشتري در تعیین سرعت واکنش دارد)4
  

   تشخیص سطح انرژي و پایداري حالت گذار - 3 محاسبه مقدار -2  رابطه انرژي فعالسازي و سرعت واکنش -1:دامها
  

کند را ي  مرحله یعنی داراي انرژي فعالسازي بیشتري است، این است بقیه  یکی از مراحل، کندترازدر واکنشهاي چند مرحله اي -1 :راه حل ها
  .گذارد ژي فعالسازي بیشتر روي سرعت اثر می زیرا تنها این مرحله با داشتن انر.نامند ي سرعت می تعیین کنندهي  مرحله

  .نادرست است) 1(گزینه .(در هر مرحله از واکنشهاي چند مرحله اي برابر اختالف سطح انرژي واکنش دهنده ها و فراورده ها است مقدار -2
  . هر چه سطح انرژي پیچیده فعال کمتر باشد پایدارتر است-3

   )4(ینهگز: پاسخ 
  
  
  
  
  

 فراورده ها
 

2Ea 
 

1Ea 
نده واکنش ده

 پیشرفت واکنش ها
 

 انرژي
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6  حسن عیسی زاده:                    توسط  )) قلم چی(ن فرهنگی آموزشکانو(                                  )سینتیک، دامها و راه حل ها(

  

ي آن درست  یک واکنش به صورتی باشد که در شکل زیر نشان داده شده است، کدام مطلب درباره»  پیشرفت واکنش-انرژي«اگر نمودار  -11سوال
    )86سراسري–تجربی (است؟

                                          .شود تر تشکیل می ي دوم، آسان ي فعال در مرحله  پیچیده)1
  .تري در تعیین سرعت واکنش دارد ي دوم آن نقش مهم  واکنش گرماده است و مرحله)2
  .آید واکنش گرماگیر است و ضمن پیشرفت آن، دو حالت گذار به وجود می) 3
  .تري در تعیین سرعت واکنش دارد ي اول آن نقش مهم گیرد و مرحله واکنش در دو مرحله انجام می) 4

  .)البته اگه الزم شد.(راه حل هاي سوال قبل را ببینیدثانیاَ .مراحل حالت گذار وجود دارداوالَ به تعداد  :راه حل ها
  

  )2(گزینه :پاسخ
  

 

  :عوامل موثر بر سرعت واکنش): 4(قسمت 
  

  .بطور کلی هر عاملی که باعث اتفاق افتادن مسیر زیر شود،سبب افزایش سرعت واکنش خواهد بود
   افزایش تعداد برخورد → افزایش تعداد برخود موثر→کمپلکس فعال تشکیل  شافزای  →افزایش تولید فراورده ها 

  
  
  

   از جمله سوال هایی هستند که در چند سال اخیر به شکل هاي مختلف از تاثیر عامـل غلظـت بـر سـرعت واکـنش و           14و13 ،12سواالت 
براي اولین  91در کنکور  .دنمواد را سوال می کو یا غلظت یکی از  واکنش سرعت،  موجود در جدول Xمعادله سرعت مطرح می شوندکه      

 .به موارد زیر توجه کنید در کل براي پاسخ دادن به این تیپ سواالت باید .بار مقدار ثابت سرعت سوال شده بود
  .معادله سرعت را براي واکنش مورد نظر بدست آورید تا مرتبه سرعت واکنش نسبت به هر یک از مواد معلوم باشد -1
  . هم ثابت استk مقدار، را از هر آزمایشی بدست آورید مهم نیست چرا که تا زمانیکه دما ثابت باشدkر ثابت سرعت مقدا -2

 

  

  :بدست آوردن معادله سرعت در حالت هاي مختلف
  

از دراین روش طی آزمایش هاي مختلف غلظت موادتغییر کرده و تاثیر آن برسرعت واکنش ثبت می شود و : از طریق آزمایش)الف
داوطلبان عزیز براي اینکه به این .  معادله ي سرعت را براي واکنش موردنظر بدست می آوریم،طریق تغییر سرعت با توجه به تغییر غلظت
دو آزمایشی را با هم مقایسه کنید که غلظت یکی از مواد ثابت و دیگري از یک آزمایش به ،گونه سواالت بهتر و راحت تر پاسخ بدهید

  :کهبطوری. باشد تغییر کردهآِزمایش دیگر
  . استصفرتغییر نکند مرتبه واکنش نسبت به ماده موردنظر واکنش تغییر کند اما سرعت ماده اي  اگر غلظت -1
  .نسبت به ماده موردنظر از مرتبه یک است  برابر شود ،xنیز سرعت واکنش  برابر شود و xماده اي  اگر غلظت -2
  . استn برابر شود ،نسبت به ماده موردنظر از مرتبه xn و سرعت واکنش  برابر شودxاگر غلظت ماده اي  -3

  
  

.  براي بدست آوردن قانون سرعت کافیست ضرایب مواد واکنش دهنده را بعنوان مرتبه آنها در نظر بگیریمدرواکنشهاي بنیادي )ب
A و گازيبعنوان مثال معادله ي قانون سرعت براي واکنش بنیادي B C 2 R بصورت 2 k[A][B]   .است2

 

  

A :با توجه به داده هاي جدول زیر که درباره واکنش نمادین -12سوال (g) B (g) AB(g) 2 2  در این Xمقدار . به دست آمده است2
  )89- ارج کشورخ-جربیت( جدول به کدام عدد نزدیک است؟

1( 21032 /        
 2( 21023 /        

3( 11063 /      
4( 21029 /  

32 رابطه سرعت را بدست آورید -1 :راه حل ها
2 ]B[]A[kR  ، 2-  مقدار kغلظت هاي -3.  را از طریق یکی از آزمایشها محاسبه کنید 

  4 و3البته پس از بدست آوردن معادله سرعت می توانید با استفاده از مقایسه آزمایش : ومروش د( . را در رابطه سرعت قرار دهیدk و مقدار 4مرحله 
 است پس 3 برابر B2 دو برابر شده است و از طرفی مرتبه واکنش نسبت به [B2] ثابت مانده و غلظت [A2]چون . را بدست آوریدXمی توانید مقدار

  .)ود برابر ش8 باید 3 نسبت به آزمایش 4سرعت آزمایش 
   )3(گزینه: پاسخ 

  

 شماره آزمایش C [A2] [B2]سرعت تشکیل
3105   2/0  2/0  1  
2104   2/0  4/0  2  

21054 /  6/0  2/0  3  
X 6/0  4/0  4  
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7  حسن عیسی زاده:                     توسط ))قلم چی (کانون فرهنگی آموزش(                                      )سینتیک، دامها و راه حل ها(
A(g)با توجه به داده هاي جدول زیر که در بررسی واکنش فرضی  -13سوال B(g) C(g)  دست آمده است،مقدار تقریبی ثابت  به

  )91سراسري تجربی ( سرعت این واکنش کدام است؟
1(s.mol/L/0160  
2( s.L/mol/0160  
3( s.mol/L/0520  
4( s.L/mol/0520  

B][A[kR[رابطه سرعت را بدست آورید -1 :راه حل ها   ،2-  مقدارkرا از طریق یکی از آزمایشها محاسبه کنید  .s.mol/L/0160  ، 
  .تفاوت دارندباهم  ها یکا تنها در ها دو به دوچون گزینه. یکی از دامهاي این سوال استk دقت کنید که یکاي -3

   )1(گزینه: پاسخ 
 

)g()g()g()g( واکنش،که بهجدول زیرباتوجه به داده هاي  -14سوال OHNHNO 222 222  ؟ استمربوط است،کدام مطلب درست 
  )85 خارج کشور-تجربی(
  

  غلظت واکنش دهنده ها درآغاز واکنش  شماره آزمایش
[NO]                      [H2] 

س از مدت کوتاهی از آغاز سرعت واکنش پ
11(واکنش  s.L.mol(  

1  
2  
3  

1/0                           1/0  
2/0                           1/0  
1/0                          2/0  

3- 1023/1  
3- 1046/2  
3- 1092/4  

  .تغییر غلظت مولی هر دو گاز،به یک اندازه در سرعت واکنش مؤثراند)1
  .سرعت این واکنش با توان دوم غلظت مولی هردو واکنش دهنده متناسب است)2
  . تاثیر بیشتري بر سرعت واکنش داردH2 در مقایسه با گازNOتغییر غلظت مولی گاز )3
  .هر یک از واکنش دهنده ها،به یک میزان متناسب استسرعت این واکنش،با حاصل ضرب غلظت مولی ) 4
  

  .رابطه مرتبه واکنش نسبت به یک ماده و تاثیر آن بر سرعت واکنش -2   .تفاوت مرتبه با ضریب -1:دامها
  

R .در این شرایط به ضریب ها توجه نکنید بلکه معادله سرعت را بدست آورید -1:راه حل ها k[NO] [H ] 2
اي که مرتبه بزرگ تري ماده  -22

  .  )NOیعنی .(داشته باشد،تاثیر بیشتري بر سرعت واکنش دارد
  

  )3(گزینه :پاسخ
 

  
  
  

  

 در مورد کاتالیزگر چند نکته اساسی وجود دارد.  
  :جاي افزایش دما از کاتالیزگر استفاده می شود ه دلیل بسهبه  -1

  .   چنین اقدامی از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیستاز آنجایی که افزایش دما با مصرف انرژي همراه است،) الف
  . شوند بسیاري از مواد نسبت به گرما حساس هستند و به سادگی در اثر گرما تجزیه می) ب
  .کاتالیزگر قابل بازیابی است) ج
شود   از مواد اولیه می،لکس فعال بیشتري سبب تشکیل تعداد مولهاي کمپ،آنتعیین مسیر جدید براي  کاتالیزگر با کاهش انرژي فعالسازي واکنش و-2

اي است که با واکنش  یک واکنش کاتالیز شده داراي مسیر یا مکانیسم ویژه.یابد  افزایش می نیزرعت واکنشس. شوند تر تشکیل می ها سریع و فراورده
  .کاتالیز نشده تفاوت دارد

  .هیچ تأثیري نداردسطح انرژي واکنش دهنده ها و فراورده ها ،مقدار مواد اولیه ومواد حاصل و  واکنشHمقدار  بر کاتالیزگر-3
  :رگتشخیص حالت فیزیکی کاتالیز -4

  .ر به صورت یون باشد محلول استگاگرکاتالیز) الف
  .جامد استیا فلز باشد،و ترکیب مانند اکسید فلزات ر به صورت گاگر کاتالیز )ب
  . و نیتروژن مونوکسیدا گاز نیتروژن دي اکسید یکاتالیزگرهاي گازي نیز مشخص هستند مانندگاز کلر)ج
 ، ایندر فاز جامد قرار دارند برخالف تصور هر دو در واکنشهایی که کاتالیزگر و واکنش دهنده .صورت جامد است کاتالیزگر ناهمگن معموال به -5

  .تشکیل می دهندا ر یک فاز جداگانه  از مواد جامدزیرا هرکدام. واکنشها از نوع کاتالیز شده ناهمگن هستند
  . کاتالیزگر نمی تواند سرعت واکنشهایی که از نظر ترمودینامیک انجام ناپذیرند،افزایش دهد-6
 و انرژي  Eaیعنی کاتالیزگر انرژي فعالسازي حالت رفت .برگشت یکسان است رفت و براي واکنش هاي برگشت پذیر،اثرکاتالیزگر بر مسیر -7

/فعالسازي حالت برگشت 
aEنه به یک نسبتدهد    را به یک میزان کاهش می !   

 Cs.L/mol [A] [B]سرعت تشکیل
4107   15/0  3/0  

31082 /  30/0  6/0  
31041 /  30/0  3/0  
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8  حسن عیسی زاده:                    توسط  )) قلم چی(ن فرهنگی آموزشکانو(                                  )سینتیک، دامها و راه حل ها(
  
  

انجام می شود جذب هیدروژن ......... و ...... است که با استفاده از فلزهایی مانند ........... کنش هیدروژندار کردن یک واکنش کاتالیز شده وا -15سوال
  )90سراسري تجربی (.می شود........ رشت تر باشند سرعت واکنش است و هرچه ذرات کاتالیزگر د......... در آنها از نوع 

      ترکم ، شیمیایی، Ni ، Ptناهمگن ،) 2    ، فیزیکی، بیشترPt ، Pdناهمگن ،) 1
  ، فیزیکی، بیشترPd ،Ni همگن ،) 4    شیمیایی، کم تر، Pt ، Pdهمگن ،) 3

  . واکنش کمتر است و بالعکسهرچه ذرات درشت تر باشند،سطح تماس کمتر بوده و سرعت :راه حل ها
   )2(گزینه :پاسخ 

  

      ) 87سراسري –تجربی ( است؟نادرسترو، کدام مطلب  با توجه به شکل روبه -16سوال 
    .تر است ، کم)1( سرعت واکنش، در مسیر )1
    . واکنش گرماده و با افزایش آنتروپی همراه است)2
    .ست، به استفاده از یک کاتالیزگر، مربوط ا)2(مسیر ) 3
  .  آن را کاهش داده استHتر کردن مسیر واکنش،  کاتالیزگر، با کوتاه) 4

  

مسیر واکنش را کوتاه نمی کند بلکه با کاهش انرژي فعال سازي ، سرعت واکـنش را  لزوماَ کاتالیزگر مسیر واکنش را تغییر می دهد اما     :راه حل ها  
  .افزایش می دهد

  )4(گزینه :پاسخ
ها تنها بـه اسـتفاده از کاتـالیزگر در یکـی و اسـتفاده نکـردن در         با توجه به شکل کدام دو نمودار به یک واکنش مربوط است و تفاوت آن      -17سوال  

  ) سراسري(  دیگري ارتباط دارد؟
  
  
  
  
  
  
1 (B , A      2 (C , A             3 (D , B              4 (D , C  

  .را تغییر نمی دهد،بلکه سطح انرژي حالت گذار را کاهش می دهدي واکنش دهنده ها، فراورده ها و مقدار سطح انرژکاتالیزگر  :راه حل ها
  

  )2(گزینه :پاسخ
  
  

   حسن عیسی زاده-موفق باشید
  

A 
B 

C  D 
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