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 ردیف دانش آموز عزیز با توکل به خدا و آرامش خاطر به سواالت زیر پاسخ دهید بارم

 دست آورید.هنوشته و مقدار ثابت تعادل را به همراه یکای آن ببه کمک نمودار روبه رو، معادله واکنش تعادلی موازنه شده را  -1 2
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 برای هر یک از عبارات ثابت تعادل یک معادله موازنه شده بنویسید. 1/5

𝑲 =
[𝑪𝑺𝟐][𝑯𝟐]𝟒

[𝑯𝟐𝑺][𝑪𝑯𝟒]
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 می تواند باشد. =molL 2-10×2.8K-1ابت تعادل در یک دمای معین برای کدام واکنش ث 1

(1 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 ⇌ 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶𝟐(𝒈) 

(2 𝑵𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐(𝒈) ⇌ 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈) 

(3 𝟐𝑺𝑶𝟐(𝒈) + 𝑶𝟐(𝒈) ⇌ 𝟐𝑺𝑶𝟑(𝒈 

(4 𝑷𝑪𝒍𝟓(𝒈) ⇌ 𝑷𝑪𝒍𝟑 + 𝑪𝒍𝟐(𝒈) 
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𝟐𝑺𝑶𝟐(𝒈)دانش آموزی به کمک نمودار داده شده مقدار ثابت تعادل  2/5 + 𝑶𝟐(𝒈) ⇌ 𝟐𝑺𝑶𝟑(𝒈)  به درستی محاسبه کرده است. شیوه محاسبه

 را به دست آورید. Kاین دانش آموز را توضیح دهید و 
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 ایم(کدام است؟ )در ابتدا فقط واکنش دهنده داشته Kبا توجه به نمودار مقابل، یکای  2
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لیتری در دمای ثابت قرار می دهیم تا تعادل زیر برقرار شود. اگر جرم آمونیوم کلرید در زمان تعادل  2را در ظرف سربسته  Cl4NHگرم  39/15 2

𝑵𝑯𝟒𝑪𝒍(𝒔)گرم باشد ثابت تعادل را محاسبه کنید.       65/4 ⇌ 𝑯𝑪𝒍(𝒈) + 𝑵𝑯𝟑(𝒈) 

 (N=14     Cl=35.5    H=1)                                                                                                                         
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𝑨(𝒔)لیتر شده است تا تعادل  Vوارد ظرفی به حجم   B مول ماده ی 4و  Aمول ماده ی  6مقدار  2 + 𝟐𝑩(𝒈) ⇌ 𝑪(𝒈) 

مول باشد حجم ظرف چند لیتر بوده  3برابر  Bبوده و پس از برقراری تعداد مول های  L1-mol 5/0برقرار شود. اگر ثابت تعادل واکنش فوق برابر 

 است؟
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ها در مول اگر تعداد کل قرار شود.زیر در آن برلیتری در دمای مناسب قرار می دهیم تا تعادل  1را در یک ظرف  ABمول جسم گازی شکل  1/0 2

 مول باشد، ثابت تعادل واکنش کدام است؟ 18/0ظرف در هنگام تعادل برابر 

                                                                                                                                         𝑨𝑩(𝒈) ⇌ 𝑨(𝒈) + 𝑩(𝒈) 
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درجه سانتی گراد می رسانیم تا  800کربنات خالص را در ظرف یک لیتری قرار می دهیم، در آن را می بندیم و دما را به گرم کلسیم 625/0 2

𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑(𝒔)   تعادل ⇌ 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶𝟐(𝒈)  گرم باشد، ثابت تعادل واکنش  5/0برقرار شود. هر گاه جرم مواد جامد در موقع برقراری تعادل

 کدام است؟ 
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 را در یک ظرف به حجم یک لیتر وارد کرده ایم تا مطابق معادله ی زیر تجزیه  S2Hدرجه سانتی گراد مقدار  700دمایدر  2

                           (S=32   H=1    mol/L)                       𝟐𝑯𝟐𝑺(𝒈) ⇌ 𝟐𝑯𝟐(𝒈) + 𝑺𝟐      𝑲 = 𝟏𝟎−𝟑  𝒎𝒐𝒍𝑳−𝟏 
 چند گرم بوده است. S2Hقدار اولیه باشد م 2/0برابر  2Hو غلظت 
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 است؟  L1--molزمان زیر یکای ثابت تعادل کدام واکنش برابر با  -با توجه به نمودارهای غلظت 1

 
 

11 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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