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   «سینتیکجمع بندی  ی درست و نادرست هاعبارت»            
 

 
های کشاورزی و از بین رفتن کاهش فرآوردهباعث ها و پوسیدگی خودروها، ( هوای آلوده عالوه بر تسریع فرسودگی ساختمان1

 شود.های جانوری میگروهی از گونه

 شود.می( افزایش محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات موجب تشکیل آهسته رسوب سفید رنگ نقره کلرید 2

و سرعتی بیش از  atm 099،999شوند، با فشار بیش از ( گازهایی که در اثر انفجار مواد شیمیایی به سرعت منبسط می3

7999
𝑚

𝑠
 گردند.موجب تخریب بناها می 

 شوند.بپوشیده تبدیل میآسید ک( اشیای آهنی و فوالدی در مجاورت رطوبت به کندی به فریک ا4

 های شیمیایی، کاتالیزگرها را یافتند.ی واکنشوجوی راهی برای افزایش سرعت همهها در جستدان( شیمی5

واکنش امکان وقوع آن را بررسی کرده و سینتیک به بررسی چگونگی و آهنگ مصرف مواد  𝐻∆( ترمودینامیک با تعیین 6

 پردازد.کننده در واکنش میشرکت

ها به آن دهندهتر از تبدیل واکنشی فعال آسانها به پیچیدهسولفات، تبدیل فرآوردهی روی با محلول کوپریک ( در واکنش تیغه7

 گیرد.صورت می

ها یکسان بوده و ی فرآوردهزمان برای همه –های مرمر با هیدروکلریک اسید، شیب نمودار غلظت ( در واکنش میان سنگ8

 افزایش فشار تأثیری بر سرعت واکنش ندارد.

تر از ای رنگی است که سرعت تولید آن در اگزوز بیشهای خروجی از اگزوز خودروها، ترکیب دوتایی قهوهنده( یکی از آالی0

 است.« سرعت واکنش»سرعت محاسبه شده به عنوان 

سوزند، چرا که سطح تماس میان رلن پر از اکسیژن به آسانی میسوزد اما در یک اِالیاف آهن داغ و سرخ شده در هوا نمی( 19

 شود.تر میدهنده بیشات واکنشذر

 شود.رنگ می( محلول بنفش رنگ پتاسیم منگنات در واکنش با یک اسید آلی در دمای اتاق به کندی بی11

 ی حافظ ، در طول زمان اکسایش یافته و تغییر رنگ داده است.( طاق مسی مقبره12

کاهش شرکت کرده ولی در پایان دست  –های اکسایش اکنشتوانند در گروهی از و( برخی از مواد موجود در خاک باغچه می13

 انند.بمنخورده باقی 

 یابد.ها با آب افزایش میمحلول حاصل از واکنش آن افزایش خاصیت بازیبا افزایش بار مؤثر هسته در فلزات قلیایی، سرعت ( 14

ی آن را چندین برابر واکنش تجزیهافزودن چند قطره پتاسیم یدید به محلول آب اکسیژنه در دمای اتاق، ثابت سرعت ( 15

 کند.می

زمان گاز تولیدی در هر  –همان حجم آب اضافه کنیم، شیب نمودار مول  HCl( اگر به محلول محتوی کلسیم کربنات و 16

 شود.لحظه نسبت به قبل، نصف می

 اکسید به دست آورد. (V)روژن های نیتتوان از برخورد مستقیم مولکولاکسید و اکسیژن را می (IV)گازهای نیتروژن ( 17

 ها شود.دهندهتواند موجب افزایش آهنگ مصرف واکنشها و نیز افزایش دما همواره میدهنده( افزایش غلظت واکنش18

 ی دوم است.های مرتبهصدا نوعی واکنش بنیادی بوده و از نوع واکنشواکنش هموگلوبین یا قاتل بی( 10

 میایی، سرعت آغازی با سرعت متوسط واکنش برابر است.های شی( در گروهی از واکنش29

دار خروجی از اگزوز  خودروها، به صورت ترکیب نیتروژن بادار اکسیژن ی فعال واکنش آلوتروپ رزونانسپیچیده( 21

 دارد. (12𝑚𝑠−19)است و طول عمری در حدود فمتو ثانیه   
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ها در ها تنها به تعداد برخوردسختی هستند که سرعت واکنش بین آن هایدهنده گویرات واکنشذی برخورد، نظریه( در 22

 واحد زمان بستگی دارد.

𝑁𝑂2𝐶𝑙( برای انجام واکنش 23 + 𝐶𝑙 → 𝑁𝑂2 + 𝐶𝑙2 گیری مناسب، آن است که اتم کلر به اتم مرکزی در فازی گازی، جهت

 برخورد کند. 𝑁𝑂2𝐶𝑙در مولکول 

توجیه واکنش برای تواند ی برخورد برطرف شده است و این نظریه میهای نظریهنارسایی ی حالت گذار، اکثر( در نظریه24

 هیدروژن پراکسید استفاده شود.ی تجزیه

𝐻2در واکنش: ( 25 + 𝐶𝑙 → 𝐻𝐶𝑙 + 𝐻 های دهد، انرژی پیوند مولکولکه در فاز گازی رخ می𝐻2 سازی تر از انرژی فعالبیش

 هاست.تر از فرآوردهها پاییندهندهشواکنش بوده و سطح انرژی واکن

2𝑁𝑂𝐶𝑙(𝑔)( واکنش26 → 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔)ی فعال آن تعداد پیوندهای در حالپذیر بوده و در پیچیده، واکنشی برگشت 

 باشد.شکستن دو برابر تعداد پیوندهای در حال تشکیل می

ای با پیستون روان به تقریب برابر صفر بوده و کار انجام شده در واکنش میان مولکول اکسیژن و اتم اکسیژن درون استوانه( 27

𝐸𝑎 (رفت) تر از کوچک  𝐸′
𝑎 (برگشت)باشد. می 

شاف نفت متوقف اکت 2939رود تا سال دا کرده است و تخمین مییبه بعد یک سیر نزولی پ 1069میزان اکتشاف نفت از سال ( 28

 شود.

ان زشد و مینفت خام در جهان مصرف میلیتر میلیون  155شمسی روزانه نزدیک به هفت میلیارد و  1359ی ( در دهه20

 برابر میزان مصرف آن بود. 4تر از اکتشاف نفت کمی بیش

 شوند.ی آلی و معدنی میهاهای خروجی از اگزوز خودروها ترکیباتی قطبی هستند و شامل مولکولی آالینده( همه39

ها در نهایت ( زغال سنگ، نفت خام، گازوئیل و بنزین با کیفیت پایین مقادیر متفاوتی گوگرد دارند و در اثر سوختن آن31

 شود.های اسیدی تولید میباران

جهت رفت و برگشت انجام تواند در هر دو دار خروجی از اگزوز خودروها تحت شرایطی میی نیتروژنی آالینده( واکنش تجزیه32

 شود.به دو ترکیب ناقطبی تبدیل می 1atmو فشار  208Kشود و در دمای 

 عبور داد. CaOتوان آن را از روی اکسید خروجی از اگزوز خودروها می (IV)( برای حذف گاز گوگرد 33

ی های آهنی و بدنهبه هواکره، در نهایت موجب تسریع فرایند زنگ زدن پل 𝑆𝑂2بیش از حد اکسیدهای نیتروژن و  دورو( 34

 گردد.ها میفوالدی کشتی

های گوناگون را ی انسان، هر سه عنصر مس، کبالت و منگنز به مقدار بسیار کم حضور داشته و واکنشدر مغز، کبد و کلیه( 35

 کنند.کاتالیز می

فعال را کاهش داده و  یسطح انرژی پیچیدهه محلول هیدروژن پراکسید در حال تجزیه، ب KI(aq)( افزودن چند قطره محلول 36

 دهد. های رفت و برگشت را به یک نسبت افزایش میسرعت واکنش

تواند با شرکت در واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن جدول تناوبی مندلیف می VIII( یکی از عناصر موجود در ستون 37

 های آب در دمای اتاق را افزایش دهد.مولکولسرعت تولید 

پی روهای کاتالیستی خودروها برای حذف گازهای آالینده، با کاهش آنتالپی و آنتی واکنش های انجام گرفته در مبدل( همه38

 شوند.کاهش محسوب می –همراه بوده و نوعی واکنش اکسایش 

درسطح  دهنده در واکنش دیگریتواند به عنوان واکنشهای کاتالیستی میهای رخ داده در مبدلهای واکنش( یکی از فرآورده30

 عمل کند. مبدل

شیمیایی و گرمایی نسبتاً باالیی  یهای کاتالیستی همگی جزء فلزهای نجیب بوده و پایدار( کاتالیزگرهای به کار رفته در مبدل49
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های فلزی با قطر متغیر پوشیده شده  و در ها با تودههستند که سطح آنهایی از جنس سرامیک های کاتالیستی توریمبدل( 41

 دهند.تماس با برخی مواد شیمیایی گوگرد دار کارایی خود را به مرور از دست می

 ای تعویض شوند.گردند و بایستی به صورت دورههای کاتالیستی درون موتور خوردوها نصب میمبدل( 42

های کاتالیستی گیری از مبدلتر بوده و با بهرهی دیگر بیشخروجی از اگزوز خودورها نسبت به دو آالینده COز گا( جرم 43

 ها حذف کرد. ی آالیندهاکسید را در مقایسه با بقیه (II)روژن تتری از گاز نیتوان درصد بیشمی

2𝑁𝑂(𝑔)( اگر در واکنش: 44 → 𝑁2(𝑔) + 𝑂3(𝑔) .  ∆𝐻 = −181𝑘𝐽 سازی واکنش رفت در غیاب ودر ، انرژی فعال

 47و  63های رفت و برگشت را به ترتیب سازی واکنشباشد، کاتالیزگر انرژی فعال 138kJو  381kJحضور کاتالیزگر مناسب 

 دهد.درصد کاهش می

 

 

 

 

 

 

 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 تنظیم:جعفری   سینتیک پاسخ تشریحی
 

    «تشریحی عبارت های درست و نادرست سینتیک پاسخ»
 .  ( ص1

 شود.دیگر موجب تشکیل سریع )نه آهسته( رسوب سفید رنگ سدیم کلرید میل به یک( غ. افزودن دو محلو2

در سرتاسر  077،777atm( غ. در انفجار مواد شیمیایی، انبساط بسیار سریع گازهای آزاد شده، شوک موجی بسیار قوی با فشار بیش از 3

0777محیط پیرامون منشر کرده که با سرعتی بیش از 
𝑚

𝑠
 شود.باعث تخریب فیزیکی بناها می 

 کنند:اکسید سه آبه تولید می (III)زنند و در نهایت آهن ( ص. اشیای آهنی در هوای مرطوب به کندی زنگ می4
1) 2𝐹𝑒(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) 
2) 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔) → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) 

3) 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) → 2𝐹𝑒2𝑂3 ∙ 3𝐻2𝑂(𝑠) 

های ناخواسته و برخی دیگر به دنبال سرعت هایی برای کاهش سرعت یا متوقف کردن واکنشها در پی یافتن راهدان( غ.برخی شیمی5

 ی اقتصادی تولید کنند.هایی گوناگون با صرفههایی هستند که بتوانند فراوردهواکنش بخشیدن به

 ! 𝐻∆نه  𝐺∆( غ. 6

 گیرد نه برعکس.تر صورت میی فعال آسانها به پیچیدهدهنده( غ. این واکنش گرماده بوده و تبدیل واکنش0

 شود:اند و واکنش داده شده به صورت زیر انجام میهای مرمر کلسیم کربنات تقریباً خالصغ. سنگ( 8

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔) ها ، ولی چون یکی از فرآورده𝐻2𝑂(𝑙)  است، شیب نمودار

صفر نیست. در ضمن چون هیچ یک از   𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) و 𝐶𝑂2(𝑔)زمان  –شیب نمودارهای غلظت زمان آن برابر صفر بوده ولی  –غلظت 

 تأثیر است.ها در فاز گازی نیستند، تغییر فشار بر سرعت واکنش بیدهندهواکنش

رعت تولید آن دو برابر سرعت واکنش ای رنگ است( و سقهوه 𝑁𝑂2ای رنگ نیست )گاز است که قهوه NOی مورد نظر گاز ( غ. آالینده0

 تشکیل آن در اگزوز است.

𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑁𝑂(𝑔)          ∶           𝑅(𝑁𝑂) = 2𝑅واکنش 

 سوزند.( غ. الیاف آهن داغ و سرخ شده به علت غلظت باالی اکسیژن موجود در اِرلن، در آن می17

 غ. پتاسیم پرمنگنات نه پتاسیم منگنات.( 11

 ی حافظ در گذر زمان تغییر رنگ داده و سبز رنگ شده است.( ص. طاق مسی مقبره12

𝐶𝑢(𝑠) → 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2𝑒−     اکسایش 

شوند. سوختن نیز می ی قند آغشته به خاک باغچهتر حبه( ص. خاک باغچه دارای کاتالیزگرهایی است که موجب سوختن سریع تر و آسان13

 مانند.کاهش است. کاتالیزگرها در واکنش شرکت کرده ولی در پایان واکنش دست نخورده  باقی می –نوعی واکنش اکسایش 

 یابد. از واکنش فلزات قلیایی با آب،  هیدروکسید فلزاتپذیری افزایش می( ص. در فلزات قلیایی از باال به پایین بار مؤثر هسته و واکنش14

 گردند.می pOHو کاهش  pHشود که موجب افزایش قلیایی تولید می

 کمیتی تجربی و وابسته به دما است. (K)( غ. ثابت سرعت واکنش 15

𝑅( غ. قانون سرعت واکنش داده شده به شکل 16 = 𝐾[𝐻𝐶𝑙]𝑛 توان گفت با نصف شدن ی واکنش معلوم نیست نمیباشد و چون مرتبهمی

 نصف خواهدشد(2COی اول باشد، شیب نمودارکه واکنش مرتبهشود. )در صورتیت واکنش چند برابر می، سرع HClغلظت 

یکسان نیست، واکنش فوق  2، یعنی  𝑁2𝑂5ی واکنش با ضریب ی اول است و مرتبهاز نوع مرتبه 𝑁2𝑂5ی گرمایی ( غ. چون واکنش تجزیه10

 آیند.ها به دست نمیدهندهرخورد مستقیم واکنشها از ببنیادی نبوده و  فرآورده

 دهنده ها وابسته نیست.ی صفر، سرعت واکنش به غلظت واکنشهای مرتبه( غ. در واکنش18

ها در قانون سرعت این واکنش با ضریب استوکیومتری دهندهی واکنشجایی که مرتبهصدا همان کربن مونواکسید است. از آن( ص. قاتل بی10

 باشد.ی دوم میبرابر است، واکنش فوق بنیادی بوده و مرتبهها آن
𝐻𝑏 + 𝐶𝑂 → 𝐻𝑏𝐶𝑂             𝑅 = 𝑘[𝐻𝑏][𝐶𝑂] 
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ای با سرعت متوسط برابر ی صفر سرعت لحظههای مرتبهای هم ارز سرعت آغازی واکنش است. از سوی دیگر در واکنش( ص. سرعت لحظه27

 ی صفر، سرعت آغازی و سرعت متوسط برابرند.های مرتبهاست. بنابراین در واکنش

 

𝑁𝑂(𝑔)( ص. واکنش داده شده به صورت: 21 + 𝑂3(𝑔) → 𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ی فعال آن به شکل باشد و پیچیدهمی

 دارد. (15𝑠−17)است و طول عمری در حد فمنتو ثانیه   

17−12𝑚𝑠 = 17−12 × 17−3𝑠 = 17−15𝑠 

 بستگی دارد. زمانو واحد  حجمی برخورد به تعداد برخوردها در واحد ( غ. سرعت واکنش در نظریه22

 ( غ. 23

ی هیدروژن پراکسید را تواند واکنش تجزیهی برخورد برطرف شده است و میهای نظریهی برخورد برخی )نه اکثر( نارسایی( غ. در نظریه24

 توجیه کند.

ی سازی، پیچیدهی انرژی فعالشود ولی در محاسبههای هیدروژن به طور کامل گسسته میی انرژی پیوند، پیوند بین اتم( ص. در محاسبه25

شوند. در ضمن واکنش داده شده گرماگیر است و سطح شوند ولی به طور کامل جدا نمیشود که در آن پیوندها سست میفعال تشکیل می

 هاست.ها کم تر از فرآوردهدهندهانرژی واکنش

 پذیر است. هم عالمت بوده بنابراین واکنش برگشت 𝐻∆ و 𝑆∆( ص. در واکنش داده شده 26

  ⇐ی فعال واکنش پیچیده

𝑂3(𝑔)( ص. واکنش داده شده: 20 + 𝑂(𝑔) → 2𝑂2(𝑔) ها برابر است، ها و فرآوردهدهندههای گازی واکنش. چون تعداد مول∆𝑉  واکنش

 است: به تقریب برابر صفر است، در نتیجه کار انجام شده به تقریب برابر صفر بوده و چون واکنش فوق گرماده
∆𝐻 < 7 ⇒ 𝐸

𝑎(رفت)
− 𝐸′

𝑎(برگشت)
< 7 ⇒ 𝐸

𝑎(رفت)
< 𝐸′

𝑎(برگشت)
 

 دانشگاهی.شیمی پیش 27ی صفحه 2( ص. طبق نمودار 28

است.  150Lشد، هر بشکه نفت خام برابر بشکه نفت خام در جهان مصرف می 45،777،777شمسی روزانه نزدیک  1357ی ( ص. در دهه20

45 × 176 × 150 = 0155 × 176𝐿  تر است.بیش 4شیمی پیش دانشگاهی، نسبت داده شده اندکی از  27صفحه  2و با توجه به نمودار 

های خروجی از اگزوز شوند و آالیندهترکیباتی ناقطبی هستند که از اگزوز خودروها خارج می (𝐶𝑥𝐻𝑦)های نسوخته ( غ. هیدروکربن37

. 𝐶𝑂)خودروها شامل مواد معدنی  𝑁𝑂 . 𝑆𝑂2)  و آلی(𝐶𝑥𝐻𝑦) .هستند 

شود و تبدیل می 𝐻2𝑆𝑂4شود که با ورود به هواکره، نهایتاً به تولید می 𝑆𝑂2( ص. در اثر سوختن گوگردموجوددراین سوخت ها، گاز 31

 کند.های اسیدی تولید میباران

پذیر است ولی به علت تأمین نشدن انرژی هم عالمت بوده و بنابراین واکنش داده شده برگشت 𝐻∆ و NO ،∆𝑆ی ( غ. در واکنش تجزیه32

 شوند.های رفت و برگشت تقریباً انجام نمییک از واکنشسازی در دمای اتاق، هیچفعال

 عبور داد. CaOرا از روی توان آنها )نه اگزوز خودروها( میخروجی از نیروگاه 𝑆𝑂2( غ. برای حذف گاز 33

دهند و در نهایت به پس از ورود به هواکره ، با آب و اکسیژن موجود در هوا واکنش می 𝑆𝑂2(𝑔)( ص. اکسیدهای نیتروژن و 34

𝐻𝑁𝑂3 و 𝐻2𝑆𝑂4 زدن اشیای های اسیدی نیز فرآیند زنگ کنند. بارانهای اسیدی تولید میشوند. این اسیدها هنگام بارش، بارانتبدیل می

 بخشند.آهنی و فوالدی را سرعت می

 شود.( غ. در مغز انسان کبالت یافت نمی35
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 تنظیم:جعفری   سینتیک پاسخ تشریحی
 

ی هیدروژن پراکسید با کاهش آنتالپی جایی که واکنش تجزیهدهد ولی از آنی فعال را کاهش می( غ. کاتالیزگر سطح انرژی پیچیده36

(∆𝐻 < 𝑆∆)و افزایش آنتروپی  (7 > ناپذیر است و سرعت برگشت برای آن بی شود و برگشترفت انجام می همراه است، فقط در جهت (7

 معنی است.

جدول تناوبی مندلیف است که در واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن به  VIIIیکی از عناصر موجود در ستون  (Pt)( ص. پالتین 30

 دهد.عنوان کاتالیزگر شرکت کرده و سرعت واکنش را افزایش می

 های کاتالیستی خودروها برای حذف گازهای آالینده به صورت زیر است:های انجام گرفته در مبدلنش( غ. واک38
𝐼) 2𝐶𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂2(𝑔): ∆𝐻 < 7  . ∆𝑆 < 7 

𝐼𝐼) 2𝑁𝑂(𝑔) → 𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ∶     ∆𝐻 < 7  . ∆𝑆 < 7 

𝐼𝐼𝐼) 𝐶𝑥𝐻𝑦(𝑔) + (𝑥 +
𝑦

4
) 𝑂2 → 𝑥𝐶𝑂2(𝑔) +

𝑦

2
𝐻2𝑂(𝑔)  

𝑦اگر  IIIدر واکنش  > 𝑆∆باشد، آنگاه  4 >  شوند.کاهش محسوب می –های باال نوعی واکنش اکسایش ی واکنششود. همهمی 7

 کند.دهنده در دو واکنش دیگر عمل میبه عنوان واکنش NO(g)ی ( ص. اکسیژن تولید شده در واکنش تجزیه30

، پالتین  (Au)فلزهای نجیب: طال  (Rh)، رودیم  (Pd)، پاالدیم  (Pt)های کاتالیستی: پالتین (غ. کاتالیزگرهای به کار رفته در مبدل47

(Pt)  پاالدیم ،(Pd) . 

 های کاتالیستی پایداری شیمیایی و گرمایی باالیی دارند.کاتالیزگرهای به کار رفته در مبدل

شود. از نانومتر پوشیده می 17تا  2های فلزی به قطر ها با تودههایی از جنس سرامیک هستند که سطح آنتی توریهای کاتالیس( ص. مبدل41

دهند و به اصطالح سوی دیگر اغلب کاتالیزگرهای جامد با گذشت زمان با برخی مواد شیمیایی گوگرد دار و فسفردار کارایی خود را از دست می

 شوند.مسموم می

 ای تعویض شوند.شوند و باید به صورت دورهای کاتالیستی در نزدیکی موتور خودرو )نه درون موتور خودرو( نصب میه( مبدل42

 ( ص. 43

 CO 𝐶𝑥𝐻𝑦 NO فرمول شیمیایی آالینده

مقدار آالینده بر حسب گرم به ازای 

 طی یک کیلومتر

 1974 1960 5900 در غیاب مبدل

 7974 7970 7961 در حضور مبدل

 06918 05988 80908 درصد کاهش آالینده در حضور مبدل

 ( غ. 44

 

کاهش انرژی فعال سازی رفت =
381 − 138

381
× 177 =

243
381

× 177 ≅ 638 

کاهش انرژی فعال سازی برگشت =
562 − 310

562
× 177 =

243
562

× 177 ≅ 438 
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 میخوای همه ی آزمون ها رو داشته باشی

 
 

 

 

 

 بزن رو شکل باالیی

  عضو کانال ما شو 
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