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 دمای یک ماده بیانگرچیست؟-1

 .ذره های سازنده آن است انرژی جنبشیومیانگین  تندیتوصیف میانگین  دمای یک ماده معیاری برای

 (55باهم بیندیشیم ص) 

باتوجه به آن درهرموردباخط زدن واژه نادرست .می دهدشکل زیردونمونه ازهوای صاف شهرشماراباجرم یکسان نشان -2

 .عبارت راکامل کنید

 

 .نشان می دهد(شب/ظهر)نمونه ای ازهوارادرA شکل( آ

 .نشان می دهد(زمستانی/تابستانی)نمونه ای ازهوارادریک روزBشکل( ب

بیشتربوده (/BA)آن باشدانرژی گرماییانرژی گرمایی اگرمجموع انرژِی جنبشی ذره های سازنده یک نمونه ماده ، هم ارزیا(پ

 .آن بیشتراست(دمای/شمارمولکولهای)زیرا

 .باتوجه به شکل های زیربه پرسش های مطرح شده پاسخ دهید-3

 .میانگین تندی مولکولهای آب رادردوظرف مقایسه کنید(آ

 

 .میانگین تندی مولکولهای آب درهردوظرف یکسان است چون آب دوظرف دمای یکسانی دارد

 انرژی گرمایی آب موجوددرکدام ظرف بیشتراست؟چرا؟(ب

 .بیشتراست چون دردمای یکسان مقدارآب بیشتری داردBانرژی گرمایی آب درظرف 

 ماده به چه عواملی بستگی دارد؟ (Q)انرژی گرمایی-4

 .ماده بستگی دارد جرم وهم بهدما  انرژی گرمایی یک نمونه ماده ، کمیتی است که هم به
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 چیسست؟SIدماویکای دمادر یکای رایج-5

o)یکای رایج دما ، درجه سلیسیوس
C) ونمادآنϴ درحالی که یکای دمادرSIکلوین(K) ونمادآنT است. 

 است؟ Δϴ=ΔT چرادرفرایندهایی که دماتغییرمی کند-6

o "ارزش دمایی 
C 1"  برابربا" K1 "  است بنابراین درفرایندهایی که دماتغییرمی کندΔϴ=ΔT خواهدبود. 

 یکای اندازه گیری گرماچیست؟-7

Kgm. است  Jژول  SIنشان می دهندویکای اندازه گیری آن در Qگرمارابانماد 
2
s

-2 1 = J1 

 رابطه ی ژول باکالری رابیان کنید؟-8

J  18/4= cal 1 

 ظرفیت گرمایی راتعریف کنید؟-9

J. Kنشان می دهندویکای آن    Cباحرف .مقدارگرمایی که دمای جسم رایک درجه سلیسیوس باالمی برد
 .می باشد 1-

 ظرفیت گرمایی ویژه راتعریف کنید؟-11

J.gنشان می دهندویکای آن   cباحرف .دباالمی بردامقدارگرمایی که دمای یک گرم جسم رایک درجه سانتی گر
-1

.K
-1   

 .می باشد

 (.ظرفیت گرمایی یک گرم ماده راظرفیت گرمایی ویژه یاگرمای ویژه می گویند)

 (57باهم بیندیشیم ص)

 .باتوجه به شکل های داده شده ، به پرسش های زیرپاسخ دهید-11

 

 توضیح دهیدچراتخم مرغ درآب می پزدامادرروغن زیتون تغییرمحسوسی نمی کنید؟( آ

 .درجه است75گرم روغن زیتون 211درجه بیشتراز75گرم آب 211مقدارگرمای 

ظرفیت گرمایی روغن                                              (ب  
     

  
ظرفیت گرمایی آب               
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 .ماده بستگی داردمقدارو  نوعظرفیت گرمایی ماده به ( پ

ظرفیت  گرمایی  ویژه(                                        ت  
   

   
ظرفیت گرمایی  ویژه آب              

   

   
 روغن       

 .ظرفیت گرمایی ویژه آب بیشترازروغن است

ظرفیت  گرمایی  ویژه                                                            (                          ث  
ظرفیت گرمایی

جرم
 

 

 
 

 دارد؟ظرفیت گرمایی ویژه دردماوفشاراتاق به چه عاملی بستگی -12

 .ماده وابسته است نوعظرفیت گرمایی ویژه دردماوفشاراتاق به 

 مقدارگرمای جذب یاآزادشده ازچه رابطه ای به دست می آید؟-13

Q= mcΔϴ 

 (58خودرابیازماییدص)

oیک استکان چای بادمای -14
C91 درون اتاقی بادمایo

C25 باگذشت زمان ، دماوانرژی گرمایی آن چه تغییری می .قراردارد

 .کند؟چرا؟دماوانرژی گرمایی آن دراثرمبادله انرژی بامحیط کاهش می یابد

 .باخط زدن واژه نادرست درهرموردعبارت زیرراکامل کنید-15

 .جاری می شود(دما/انرژی گرمایی)دانست که به دلیل تفاوت در(دمایی/انرژی گرمایی)گرمارامی توان هم ارزباآن مقدار

oنی راباجرم وسطح یکسان دردمای تکه ای نان وتکه ای سیب زمی-16
C61درنظربگیرید. 

 اگرآنهاراهم زمان درمحیطی بادمای
o
C21قراردهیم کدام یک زودتربامحیط هم دمامی شود؟ 

 (جاری شدن انرژی گرمایی)

 سامانه یاسیستم راتعریف کنید؟-17

 .بخشی ازجهان که انتخاب وتغییرانرژی آن موردمطالعه قرارمی گیرد

 چیست؟ منظورازمحیط-18

 .اف سامانه باشدمحیط نامیده می شودرهرچیزی که دراط
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 .درعمل فقط بخشی ازجهان که باسامانه درارتباطی نزدیک است محیط درنظرگرفته می شود: نکته مهم 

 توضیح دهید؟بارسم نموداری راهنگام خوردن شیرگرم ژجاری شدن انر-19

 وبامحیط هم دمامی شود یافتهدمای سامانه کاهش (بدن)به محیط(شیر)باجاری شدن انرژی ازسامانه: فرایندهم دماشدن  (1)

(Δϴ< 0) بنابراین فرآیندی گرماده است(Q < 0 )به صورت زیرنمایش داده می شود  نمودارآن که: 

o)شیر+ گرما 
C37 )→  شیر(o

C61) 

 

می رسدکه ( بدن)هنگام گوارش وسوخت وسازبه محیط(شیر)موجوددرسامانهبخش عمده انرژی : گوارش وسوخت وسازشیر(2)

که نمودارآن ( Q < 0)وفرآیندی گرماده است (Δϴ= 0) بوده  همراه( بدن) باانجام واکنش های شیمیایی دردمای ثابت محیط

o)افرآورده ه+ گرما                                         :زیرنمایش داده می شود  به صورت
C37 )→  شیر(o

C37) 

 

                                              H2O(l) + 44.1KJ → H2O(g) :به پرسش هاپاسخ دهید زیر ی واکنش معادلهباتوجه به -21

 نشان دهنده چیست؟این معادله (الف 

 (کیلوژول1/44=تبخیرمولی آب گرمای)کیلوژول گرمانیازاست1/44این معادله نشان می دهدکه برای تبخیریک مول آب به 



 ]دومفصل / یاضیور یتجرب یازدهم(/ 2)یمیمجموعه سواالت ش[

 

                       chemistryhome1.blog.irزادهمحمدیوسف : تهیه وتنظیم  5 صفحه
 

  ( Q > 0)گرماگیر.نمودارآن رارسم کنیدونوع آن راتعیین کنید(ب

 

 دراین فرآینددمای سامانه ودمای محیط چه تغییری می کند؟(پ

 .دمای محیط کاهش می یابددمای سامانه تغییری نمی کند

 (گرماشیمی) 

 چیست؟یکی ازویژگی های بنیادی درهمه واکنش های شیمیایی -21

 .مبادله گرمابامحیط اطراف است

 .ترموشیمی یاگرماشیمی راتعریف کنید-22

شاخه ای ازعلم شیمی که به بررسی  کمی وکیفی گرمای واکنش های شیمیایی ، تغییرآن وتاثیری که برحالت ماده داردمی 

 .پردازد

 واکنش گرماده راتعریف کنید؟-23

 .دهدواکنشی که برای انجام شدن بایدگرماازدست ب

 واکنش گرماگیرراتعریف گنید؟-24

 .جذب کندواکنشی که برای انجام شدن بایدگرما

 چراباوجودتولیدانرژی درواکنش اکسایش گلوکز دماثابت می ماند؟-25
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درموادواکنش دهنده وفرآورده نیست بلکه (مجموع انرژی جنبشی ذره ها)چون گرمای آزادشده ناشی ازتفاوت انرژی گرمایی

 .ن انرژی پتانسیل موادواکنش دهنده وفرآورده استبه تفاوت میا

 انرژی پتانسیل راتعریف کنید؟ -26

 .انرژی نهفته شده دریک ماده راکه ناشی ازنیروهای نگه دارنده ذرات سازنده آن است

 .درحالت گازنیروهای نگه دارنده فقط استحکام پیوندهابین اتم هااست:  1نکته مهم

 (مقایسه سطح انرژی یک ماده درحالتهای فیزیکی مختلف.)فیزیکی موادخالص باتغییرانرژی همراه استتغییرحالت :  2نکته مهم

 

 (63باهم بیندیشیم ص) 

 :باتوجه به واکنش های زیرپاسخ دهید -27

            
    
                

                            

 .دردوواکنش متفاوت است؟توضیح دهیدچراگرمای آزادشده (آ

 .چون نوع موادواکنش دهنده وانرژی پتانسیل انهابایکدیگرمتفاوت است

 درکدام واکنش ، موادواکنش دهنده پایدارتراست؟چرا؟(ب

 .چون سطح انرژی کمتری داشته وانرژی کمتری آزادکرده اند1واکنش
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 .نش سوختن کامل آنها ، گازکربن دی اکسیداستگرافیت والماس دوآلوتروپ کربن هستندکه فرآورده واک-28

KJ5/393+ O2(g) → CO2(g) + ( گرافیتS , )C 

KJ4/395+ O2(g) → CO2(g) + ( الماسS , )C 

 چراگرمای حاصل ازسوختن یک مول گرافیت متفاوت ازیک مول الماس است؟(آ

 .نیستچون الماس وگرافیت ساختارهای متفاوتی داشته وانرژی پتانسیل آنهایکسان 

 الماس پایدارتراست یاگرافیت؟چرا؟(ب

 .گرافیت چون سطح انرژی کمتری داشته وانرژی کمتری آزادکرده است

 گرافیت ، چندکیلوژول گرماآزادمی شود؟g2/7ازسوختن کامل (پ

             
     

    
 

       

     
         

 ، پیش بینی کنیدگرمای  + KJ4842H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)باتوجه به واکنش -29

 +(KJ572-  ،KJ572 + ،KJ422-  ،KJ422)کدام است؟چرا؟ 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)واکنش  

KJ572+چون سطح انرژی آب درحالت مایع پایین ترازحالت گازاست. 

 گرمای یک واکنش دردماوفشارثابت به چه عواملی بستگی دارد؟-31

 .ومقدارموادواکنش دهنده ، نوع فرآورده وحالت فیزیکی موادشرکت کننده درواکنشنوع 

 .محتوای انرژی یاآنتالپی راتعریف کنید-31

 .انرژی کل سامانه رادردماوفشارثابت محتوای انرژی یاآنتالپی می گویند

 .افزایش می یابد درواکنش گرماگیر آنتالپی مواد: 1نکته مهم

 .کاهش می یابد اده آنتالپی مواددرواکنش گرم:2نکته مهم

.درواکنش هااغلب به جای تغییرآنتالپی ، آنتالپی واکنش به کارمی رود:  3نکته مهم  
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.تغییرآنتالپی راتعریف کنید-32  

 .نشان می دهند QPدرفشارثابت بامحیط اطراف مبادله می کندوبانماد  مقدارگرمایی است که هرواکنش

 :ازرابطه زیربه دست می آیدتغییرآنتالپی : 1نکته مهم 

QP(=موادواکنش دهنده)- H  (موادفرآورده)H(=واکنش)ΔH 

یک فرآیندبزرگی آن رانشان می دهدوعالمت مثبت ومنفی نشان دهنده گرماگیریاگرماده بودن ΔHمقدارعددی :  2نکته مهم

 .آن است

 (64خودرابیازماییدص)

 .رادرهرموردمشخص کنید ΔHرادرهرمعادله واردکرده سپس عالمت  Qنماد -33

 Q + CO2(s) → CO2(g)                             ΔH > 0 ( الف

            CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) + Q        ΔH < 0( ب

          Q + N2O4(g) → 2NO2(g)      ΔH > 0( پ

 Q + H2O(l) → H2O(s)          ΔH > 0( ت

 نتالپی واکنش آافزایش یابد ، KJ572اگربرای تولیدیک مول گازاوزون ازگازاکسیژن ، آنتالپی به اندازه -34

.رادرجهت رفت ودرجهت برگشت حساب کنید   

                     

ΔH (رفت=)2×(+572=)+1144 KJ                                  ، ΔH (تبرگش=)2×(-572=)-1144 KJ 

(پیوندومیانگین آنآنتالپی )  

 را تعریف کنید؟  (H – H)باتوجه به نمودارزیرآنتالپی پیوند -35

می H-Hراآنتالپی پیوند  H(g)وتبدیل آن به دومول  H2 (g)انرژی الزم برای شکستن پیوندهای اشتراکی موجوددریک مول

KJ.molگویندوآن رابانماد  
-1436   ΔH(H-H) =نشان می دهند. 
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آنتالپی پیوندراتعریف کنید؟(میانگین)-36  

آنتالپی (میانگین)مقدارانرژی الزم برای شکستن یک مول پیوندبین دواتم گازی وتبدیل آنهابه اتم های گازی جداازهم را

.پیوندمی گویند  

ی پیونداستفاده می درمولکولهایی که اتم مرکزی باپیوندهای اشتراکی به چنداتم یکسان متصل است ازمیانگین آنتالپ: نکته مهم 

.شود  

 راحساب کنید؟ C-Hباتوجه به واکنش زیرمیانگین آنتالپی پبوند -37

KJ → C(g) + 4H(g)1661   +   CH4(g) 

KJ.mol
-1415=4 ÷1661  H(C- H) =Δ 

 (66خودرابیازماییدص)

 .، آنتالپی هریک ازواکنش های زیرراپیش بینی کنید 3بااستفاده ازداده های جدول -38

 ΔH (واکنش=)H2O(g) → O(g) + 2H(g)                                                              KJ926=+463×2( الف

 ΔH (واکنش(=)-391=) -NH2(g) + H(g) → NH3(g)                                                                           KJ391(   ب

 .همراه است بنابراین عالمت آنتالپی چنین واکنشی مثبت خواهدبودانرژی باجذب شکستن پیوند: 1نکته مهم

 .شکستن پیوندباآزادشدن انرژی همراه است بنابراین عالمت آنتالپی چنین واکنشی منفی خواهدبود :2نکته مهم

 پیوندآنتالپی =آنتاپی تشکیل پیوند            آنتالپی شکستن پیوند=-(آنتالپی پیوند: )نتیجه
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 گروه عاملی راتعریف کنید؟-39

 .اتم یاگروهی ازاتمهاباآرایش خاص که در ترکیبات آلی خواص فیزیکی وشیمیایی راایجادمی کنند

 .گروه عاملی کربونیل درکدام ترکیبات آلی وجوددارد؟ساختارآن رارسم کنید-41

  .آلدهیدهاوکتون ها

 .تونهادارد؟مثال بزنیدگروه عاملی کربونیل درآلدهیدهاچه تفاوتی باک-41

 .گروه عاملی کربونیل درکتونهابه دواتم کربن متصل است ولی درآلدهیدهابه یک اتم کربن ویک اتم هیدروژن متصل است

 .هپتانون وبنزآلدهید-2مانند

 

 هپتانون وبنزآلدهیددرچه موادی یافت می شوند؟-42

 .هپتانون درمیخک ، بنزآلدهیددربادام یافت می شود

 .درکدام ترکیبات آلی وجوددارد؟ساختارآن رارسم کنیدگروه عاملی هیدروکسیل -43

  مانندترکیب آلی موجوددرگشنیز O – H –درالکلها 

 ال -4نونادی ان 7،1دی متیل 8،4

 .درکدام ترکیبات آلی وجوددارد؟ساختارآن رارسم کنیدگروه عاملی اتر -44

 مانندترکیب آلی موجوددررازیانه    - O –دراترها 

 بنزن(پروپنیل-1)-4متوکسی -1
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 ایزومری یاهمپارراتعریف کنید؟-45

 .ترکیباتی که فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوت دارندایزومریاهمپارمی گویند

 .کربن مانندآلکنهاوسیکلوآلکانهای هم کربن ، آلدهیدهاوکتونهای هم کربن ،الکلهاواترهای هم

 (68خودرابیازماییدص)

 گروه های عاملی موجوددرهرمولکول رامشخص .ن ادویه رانشان می دهدآهرساختارزیریک ترکیب آلی موجوددر-46

 .کنیدونام آنهارابنویسید

 

 کربونیل-6وینیل-5پارافنیل-4آلکیل-3آلدهید-2فنیل-1

 .سخ دهیدباتوجه به ساختارترکیب های آلی زیربه پرسش های مطرح شده پا-47

 

 .شمارونوع اتم های سازنده آنهارابایکدیگرمقایسه کنید(آ

 .نوع اتم هایکسان است ولی تعدادآنهامتفاوت است

 آیاخواص فیزیکی وشیمیایی آنهایکسان است؟چرا؟(ب

 .خیرچون گروه های عاملی متفاوتی دارند

 .تعدادوروش اتصال اتم هابه یکدیگرمتفاوت است خیرچون .دیآیامحتوای انرژی آنهارایکسان پیش بینی می کنید؟توضیح ده(پ
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 (آنتالپی سوختن)

 آنتالپی سوختن راتعریف کنید؟-48

 .گرمای آزادشده هنگام سوختن یک مول ازماده درمقداراکسیژن کافی ودرفشارثابت راآنتالپی سوختن می گویند

 (71خودرابیازماییدص)

راپیش بینی کرده بامراجعه به منابع علمی معتبردرستی (C4H8)بوتن -1و(C3H8)آنتالپی سوختن پروپان 6باتوجه به جدول-49

 .پیش بینی خودرابررسی کنید

واحداضافه می 671آنتالپی سوختن CH2بامقایسه آنتالپی سوختن متان واتان معلوم می شودکه به ازای اضافه شدن یک گروه 

KJ.molشودبنابراین آنتالپی سوختن پروپان بایددرحدود 
-1

KJ.molدرمنابع علمی کهاشدب -2231  
 .است -12219-

واحداضافه می 648آنتالپی سوختن CH2ن معلوم می شودکه به ازای اضافه شدن یک گروه پروپبامقایسه آنتالپی سوختن اتن و

KJ.molشودبنابراین آنتالپی سوختن بوتن بایددرحدود 
-1

KJ.molدرمنابع علمی باشدکه -2716  
 .است – 18/2716-

 .معادله واکنش سوختن کامل اتان واتانول به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید باتوجه به-51

                
    
                             

                 
    
                             

.ارزش سوختی هریک رامحاسبه وبایکدیگرمقایسه کنید(آ  

            
      

     
                                

      

   
                           

.ارزش سوختی اتان بیشتراست      

 .حاصل ازسوختن یک گرم ازهریک رامحاسبه وبایکدیگرمقایسه کنید  CO2جرم  (ب

            
     

   
                           

     

   
                    

 دهیدچرااتانول سوخت سبزبه شمارمی رود؟توضیح (پ

 کمتری آزادمی شود CO2ازسوختن یک گرم اتانول  
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 (واکنشΔHاندازه گیری)

 روش های اندازه گیری آنتالپی واکنش رابیان کنید؟-51

 .بااستفاده ازگرماسنج لیوانی وگرماسنج بمبی روش مستقیم یاگرماسنجی-1

 .وانتالپی پیوند بااستفاده ازقانون هس: روش غیرمستقیم (2

 گرماسنجی راتوضیح دهید؟روش -52

ابتدامقدارمعینی آب یامحلول رادرون گرماسنج لیوانی ریخته ودمای ان راندازه می گیریم سپس ماده دوم رابه ان اضافه می 

آنهاگرمای واکنش  کنیم تاواکنش انجام شده ودمای محلول تغییرکندبااندازه گیری  تغییردماوبااستفاده ازجرم موادوگرمای ویژه

 .رادرفشارثابت حساب می کنیم که همان آنتالپی واکنش است

گرماسنج لیوانی تشکیل شده است ازدولیوان درون هم که درپوشی ازیونولیت داشته ودماسنج وهمزن درون آن :1نکته مهم

 .قراردارد

 .ودبرای اندازه گیری دقیق گرمای سوختن ازگرماسنج بمبی استفاده می ش:3نکته مهم

آنتالپی بسیاری ازواکنش هابه علت پیچیده بودن به روش گرماسنجی قابل اندازه کیری نیست وباروش های :3نکته مهم

 .غیرمستقیم اندازه گیری می شود

 قانون هس راتوضیح دهید؟-53

واکنش هابه همان ΔHآن نیزازجمع جبری  ΔHاگرمعادله واکنشی رابتوان ازجمع معادله دویاچندواکنش دیگربه دست آورد

 .دست می آید

 .ن واکنش ترموشیمیایی می گویندآوابسته به آن بیان شودبه ΔHاگرواکنشی با:1نکته مهم

 .گرمای یک واکنش معین به مسیرانجام واکنش بستگی ندارد:2نکته مهم

 

 

 



 ]دومفصل / یاضیور یتجرب یازدهم(/ 2)یمیمجموعه سواالت ش[

 

                       chemistryhome1.blog.irزادهمحمدیوسف : تهیه وتنظیم  14 صفحه
 

54-ΔHواکنش زیررابااستفاده ازسه واکنش ترموشیمیایی داده شده حساب کنید؟ 

+ 2H2(g) → CH4(g)  ,  ΔH=?( گرافیتS , )C 

KJ 5/393-,  ΔH1=  + O2(g) → CO2(g)  ( گرافیتS , )C 1 

       
 

 
                               2 

KJ 891- CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)    ,    ΔH3 = 3 

 .راباهم جمع می کنیمرامعکوس وسپس سه معادله  3رادوبرابر ، واکنش2ضرایب واکنش 

+ 2H2(g) → CH4(g)  ,  ΔH=?( گرافیتS , )C 

KJ 5/393-,  ΔH1=  + O2(g) → CO2(g)  ( گرافیتS , )C 1 

                                          4 

KJ 891+ CO2(g) + 2H2O(l)  →  CH4(g) + 2O2(g)   ,    ΔH5 =  5 

+ 2H2(g) → CH4(g)  ,  ΔH= ΔH1 + ΔH4 + ΔH5 =  -75.5   ( گرافیتS , )C  

 (73خودرابیازماییدص)

 .راحساب کنید    H2(g) + O2(g) → H2O2(l)بااستفاده ازواکنش های زیر ، آنتالپی واکنش (الف-55

                
 

 
                                            

                                                        

.جمع می کنیم1رامعکوس وضرایبش رانصف می کنیم وبامعادله2معادله   

               
 

 
                                 

 

 
         

ΔH= ΔH1 + ΔH3 = - 286 + 98 = - 188KJ 

دهیدچراتهیه این ماده ازواکنش مستقیم گازهای هیدروژن واکسیژن ممکن نیست؟توضیح ( ب  

 .محتوای انرژی به مقداربیشتری کاهش می یابدH2Oچون باتشکیل 
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56-2CO(g) + 2NO(g) → 2CO2(g) + N2(g)                           ΔH=?            

 .ایی زیرحساب کنیدآنتالپی واکنش باالرابااستفاده ازواکنش های ترموشیمی

               
 

 
                                            

                                                         

.رامعکوس وباهم جمع می کنیم2رادوبرابر ، واکنش1ضرایب واکنش  

                                                                       
  

                                                                      

ΔH= ΔH3 + ΔH4 = - 566 + 181 = - 385KJ 

.نمودارزیردانستواکنش سوختن کامل گرافیت رامی توان مجموعه ای ازدوواکنش پی درپی مطابق -57  

 

 .درباره ان گفتگوکنید.رانمی توان به روش تجربی تعیین کردCO(g)واکنش تولید ΔHشواهدنشان می دهدکه (آ

CO2(g)  محتوای انرژی کمتری داردبه همین دلیل درحضورO2 کافیCO2که پایدارتراست تشکیل می شود. 

 .راازگرافیت وگازاکسیژن حساب کنیدCO(g)واکنش تولید ΔH(ب

ΔH= ΔH1 + ΔH2              → -393.5 = ΔH1+(-283) →ΔH1=  - 110.5KJ 

شواهدتجربی نشان می دهندکه تهیه آمونیاک به روش هابرازگازهای نیتروژن وهیدروژن مطابق نمودارزیریک واکنش -58

 .دومرحله ای است
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 درشرایط یکسان ، هیدرازین پایدارتراست یاآمونیاک؟چرا؟(آ

 .محتوای انرژی کمتری داردمونیاک چون آ

 .آنتالپی واکنش تولیدهیدرازین راحساب کنید(ب

ΔH1= ΔH+ ΔH2           -183=ΔH +(-92)  →    ΔH=  - 91 KJ              
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 (نتالپی پیوندآواکنش بااستفاده ازHΔتعیین )

 :می باشد H2(g) + Cl 2(g) → 2HCl(g)نمودارزیرمربوط به انتالپی واکنش -59 

 

 نشان دهنده چیست؟ b  وaهریک ازکمیتهای (الف

 .می باشد H-Hو  Cl-Clنشان دهنده انرژی الزم برای شکستن پیوندهای اشتراکی  aکمیت 

  .می باشد H-Clنشان دهنده انرژی حاصل ازتشکیل پیونداشتراکی  bکمیت

 .حساب کنیدروی نمودارنشان دهیدومقدارآن راواکنش راΔH(ب

ΔH  واکنش ازجمع جبری مقادیرa  وb به دست می آید. 

[ΔH(H – H) + ΔH(Cl – Cl)] – [2 ΔH(H – Cl)] (=واکنش)ΔH 

KJ 184- (=431×2-(+)242+436(=)واکنش)ΔH 

   واکنش   
 مجموع آنتالپی پیوندها

درموادواکنش دهنده
   

 مجموع آنتالپی پیوندها

درمواد فرآورده
  

واکنش هایی مناسب است که همه موادشرکت کننده درآنهابه حالت ΔHبه کاربردن آنتالپی های پیوندبرای تعیین : 1تکته مهم

 .گازباشند

 ( داده شده)هرچه مولکول های موادشرکت کننده ساده ترباشند ، آنتالپی واکنش محاسبه شده به آنتالپی تجربی:2نکته مهم

 .نزدیک تراست
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 (75ص2خودرابیازمایید)

داده شده  ΔHهریک ازواکنش های ترموشیمیایی زیرراحساب نموده وبا  ΔHبااستفاده ازجدول میانگین آنتالپی پیوندها ، -61

 .مقایسه کنید

 آ                                                                       

KJ74  =436 × 2-946  ΔH=  

 ب                                                                   

KJ46  (=436 +348 +415×6  )– (415×8)  ΔH= 

 پ                                                                    

KJ485- (=463×4)-  (495  +436 ×2)ΔH= 

KJ.mol)میانگین آنتالپی پیوند پیوند
-1

KJ.mol)آنتالپی پیوند (
-1

) 

C - O 381 Cl - Cl 242 

N - H 391 Br - Br 193 

O - H 463 I - I 151 

C - C 348 H - F 567 

C = C 614 H - Cl 431 

C  C 839 O = O 495 

C = O 799 N  N 945 

C - H 415 H - H 436 

 

(77خودرابیازماییدص)  

.عاملی رادرسرعت واکنش نشان می دهد ، توضیح دهیدهریک ازمواردزیرنقش چه -61  

.برای نگهداری طوالنی مدت فراورده های گوشتی وپروتئینی ، آنهارابه حالت منجمدذخیره می کنند(الف  

.هرچه دمای محیط کمترباشدسرعت انجام واکنش هایی که منجربه فسادفراورده های گوشتی می شوندکاهش می یابد-دما  

.که درظرف مات و کدربسته بندی شده اند، زمان ماندگاری بیشتری دارند روغن های مایع(ب  

.نورمحیط موجب انجام سریعترواکنش هایی می شوندکه روغن رافاسدمی کنند-نور  
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این سوغات کرمان زودترازمغزاین خوراکی فاسدمی .است ...... قاووت گردی مغذی وتهیه شده ازمغزآفتاب گردان ، پسته و(پ

.شود  

.چون به صورت پودراست سطح تماس بیشتری باهواداشته وزودترفاسدمی شودقاووت   

سینتیک شیمیایی راتعریف کنید؟-62  

.بررسی می شودشرایط وچگونگی انجام واکنش های شیمیایی وعوامل موثربرسرعت آنهاشاخه ای ازعلم شیمی است که درآن   

(آهنگ واکنش)  

آهنگ واکنش راتعریف کنید؟-63  

نشان می دهدهرتغییرشیمیایی درچه گستره ای اززمان روی می دهدهرچه گستره زمان انجام واکنش کمیتی است که 

.کوچکترباشد ، آهنگ انجام آن تندتروواکنش سریع ترانجام می شود  

.عوامل موثربرسرعت انجام واکنش هارابیان کنید-64  

.ادما، غلظت ، نوع موادواکنش دهنده کاتالیزگروسطح تماس واکنش دهنده ه  

(79کاوش کنیدص)  

:1آزمایش  

ازمشاهده های خودچه نتیجه ای می گیرید؟-65  

( گستره زمان انجام واکنش کمترخواهدبود)هرچه غلظت موادواکنش دهنده بیشترباشدسرعت انجام واکنش بیشترخواهدبود  

:2آزمایش  

ازمشاهده های خودچه نتیجه ای می گیرید؟-66  

( گستره زمان انجام واکنش کمترخواهدبود)بیشترخواهدبودهرچه دمابیشترباشدسرعت انجام واکنش   

 

:3آزمایش  
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ازمشاهده های خودچه نتیجه ای می گیرید؟-67  

گستره زمان انجام واکنش )هرچه سطح تماس موادواکنش دهنده بیشترباشدسرعت انجام واکنش بیشترخواهدبود

( کمترخواهدبود  

.درچندسطربنویسیدیافته های خودراازاین آزمایش جمع بندی کنیدو-68  

.باافزایش دما ، افزایش مقدارواکنش دهنده هاوافزایش سطح تماس می توان سرعت انجام واکنش هاراافزایش داد  

(81خودرابیازماییدص)  

.درهریک ازمواردزیرباتوجه به شکل ، علت اختالف درسرعت واکنش راتوضیح دهید-69  

.باآب سردبه شدت واکنش می دهنداماسرعت واکنش هامتفاوت استفلزهای قلیایی سدیم وپتاسیم درشرایط یکسان (الف  

.چون نوع وماهیت موادواکنش دهنده متفاوت است  

شعله آتش گردآهن موجوددرکپسول چینی راداغ وسرخ می کنددرحالی که پاشیدن وپخش کردن گردآهن برروی شعله ، (ب

.سبب سوختن آن می شود  

.بیشتراستچون سطح تماس گردآهن هنگام پاشیدن   

محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات بایک اسیدآلی دردمای اتاق به کندی واکنش می دهد ، اماباگرم شدن ، محلول به سرعت (پ

.بی رنگ می شود  

.باافزایش دماسرعت واکنش بیشترمی شود  

یک ارلن پرازاکسیژن الیاف آهن داغ وسرخ شده درهوانمی سوزد، درحالی که همان مقدارالیاف آهن داغ وسرخ شده در(ت

 می سوزد؟

.غلظت اکسیژن درهواکمتراست بنابراین سرعت واکنش نیزکمترخواهدبود  

هیدروژن پراکسیددردمای اتاق به کندی تجزیه شده وگازاکسیژن تولیدمی کند ، درحالی که افزودن دوقطره  محلول(ث

.ازمحلول پتاسیم یدید ، سرعت واکنش رابه طورچشمگیری افزایش می دهد  

.محلول پتاسیم نقش کاتالیزگرراداشته وسرعت واکنش راافزایش می دهد  
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علت استفاده ازموادافزودنی درصنایع غذایی چیست؟-71  

مانندنگهدارنده  ، رنگ دهنده ، طعم .استفاده ازموادافزودنی موجب افزایش زمان ماندگاری وکیفیت موادغذایی می شود

.دهنده  

.غذایی دارند؟یک مثال بزنیدنگهدارنده هاچه تاثیری برمواد-71  

مانندبزوئیک اسیدکه درتمشک وتوت فرنگی .سرعت واکنش های شیمیایی که منجربه فسادماده غذایی می شودراکاهش می دهند

.وجوددارد  

این ترکیب جزء کدام دسته ازترکیبات آلی است؟گروههای عاملی آن رامشخص .فرمول ساختاری بنزوئیک اسیدرارسم کنید-72

.کنید  

.کربوکسیل وفنیل-کربوکسیلیک اسیدها  

 .می باشدCnH2nO2فرمول عمومی کربوکسیلیک اسیدهابه صورت : 1نکته

 .وئیک اسیداضافه می شود-به آخرنام آلکان هم کربن آنهاپسوندبرای نام گذاری کربوکسیلیک اسیدهای راست زنجیر: 2نکنه

 .  CH3COOHماننداتانوئیک اسید 

 (پیوندباریاضی)

cmحجماین تکه زغال برابربا .درنظربگیریدcm2زغال چوب به شکل مکعب باطول ضلع یک تکه-73
، درحالی که مساحت  38

cmجانبی آن برابربا 
 (.چرا؟)است 224

 .مساحت جانبی ازمجموع مساحتهای شش وجه به دست می آید.حجم ازحاصلضرب اندازهطول ، عرض وارتفاع به دست می آید

 .، سطح تماس این تکه زغال را باشعله هنگام سوختن نشان می دهد؟توضیح دهید( نبیحجم یامساحت جا)کدام کمیت-1

 .مساحت جانبی شامل تمام قسمتهای زغال می شودحجم فقط مربوط به سه بعداست

اگراین مکعب ازوسط یک برش بخوردوبه دومکعب مستطیل تقسیم شود، حساب کنیدحجم زغال وسطح تماس ان چه تغییری -2

 می کند؟

 .افزایش می یابدم ثابت می ماندولی مساحت جانبی حج
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 .براساس تحلیل خودازپرسش های باال،علت تفاوت درسرعت واکنش سوختن تکه زغال باگردآن راتوضیح دهد-3

 .گردزغال سطح تماس بیشتری داشته وسرعت سوختن آن بیشتراست

(سرعت واکنش ازدیدگاه کمی)  

زمان چه تغییری می کند؟سرعت مصرف واکنش دهنده هاباگذشت -74  

 سرعت مصرف  واکنش دهنده هاوسرعت تولیدفراورده هابه علت کاهش غلظت واکنش دهنده ها باگذشت زمان کاهش می یابد

می توان تعیین کرد؟ باچه کمیتهاییسرعت متوسط مصرف یاتولیدموادشرکت کننده درواکنش را-75  

.ومول بااندازه گیری کمیت هایی مانندجرم ، فشار ، حجم   

 ( برحسب تغییرمول درواحدزمان رابطه سرعت متوسط مصرف یاتولیدموادشرکت کننده درواکنش)

aA + bB   → cC  +  dD 

       
     

  
                

     

  
                  

     

  
                 

     

  
                    

(درواحدزمانبرحسب تغییرمول  سرعت واکنش)  

      
     

   
               

     

   
                

     

   
                 

     

   
                    

بین سرعت واکنش وضرایب مولی موادشرکت کننده درواکنش چه رابطه ای برقراراست؟-77  

      
     

   
  

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     
     

 
 

     

 
 

     

 
  

     

 
 

 (رابطه سرعت متوسط مصرف یاتولیدموادشرکت کننده درواکنش برحسب تغییرغلظت درواحدزمان )

       
    

  
                

    

  
                  

    

  
                 

    

  
                    

       
     

   
                

     

   
                  

     

   
                 

     

   
                    

 (برحسب تغییرغلظت درواحدزمان  سرعت واکنش)



 ]دومفصل / یاضیور یتجرب یازدهم(/ 2)یمیمجموعه سواالت ش[

 

                       chemistryhome1.blog.irزادهمحمدیوسف : تهیه وتنظیم  23 صفحه
 

      
    

   
               

    

   
                

    

   
                 

    

   
                    

(85خودرابیازماییدص)  

mol.min)،آهنگ مصرف رنگ غذارابرحسب مول بردقیقه14براساس شکل -78
-1

 .حساب کنید(

               
    

 
               

شکل زیرپیشرفت .سولفات تیغه ای ازجنس روی قرارداده است(II)مول مس13/1دانش آموزی درون یک محلول محتوی -79

 .رادراین آزمایش نشان می دهد، باتوجه به آن به پرسش هاپاسخ دهید CuSO4با   Zn(s)واکنش 

 .واکنش پذیری فلزروی رابامس مقایسه کنید(آ

 .مس راازترکیبش خارج کرده است ،  واکنش پذیری فلزروی بیشترازمس می باشدچون فلزروی

Cuباگذشت زمان مقدار(ب
2+

(aq)   وCu(s) ؟چرا؟دچه تغییری می کن 

Cu مقدار
2+

(aq)   کاهش  ومقدارCu(s)افزایش می یابدچون محلول بی رنگ می شود. 

Cuاگرشمارمول های مصرف شده ازهرواکنش دهنده درواحدزمان بیانگرسرعت مصرف آن باشد، سرعت مصرف (پ
2+ 

(aq) 

mol.minرابرحسب 
 .حساب کنید  1-

0.03mol CuSO4(aq)  →  0.03mol Cu
2+

(aq) + 0.03mol SO4
2-

(aq) 

          
        

  
  

          

     
                 

(85باهم بیندیشیم ص)  

.زیردرنظربگیریدواکنش کلسیم کربنات رابامحلول هیدروکلریک اسیددردماوفشاراتاق مطابق شکل -81  

CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

 

 

باتوجه به داده های جدول،به پرسش .جدول زیر، جرم مخلوط این واکنش رابرحسب زمان برای این آزمایش نشان می دهد

:های مطرح شده پاسخ دهید  
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(ثانیه)زمان 1 11 21 31 41 51 61  

51/64  51/64  55/64  66/64  88/64  32/65  98/65 (گرم)جرم مخلوط واکنش   

1/48 1/48 1/43 1/32 1/1  66/1 (گرم)جرم کربن دی اکسید 1   

1/1336 1/1336 1/1325 1/13 1/125 115/1  مول کربن دی اکسید 1 

چراباگذشت زمان ازجرم مخلوط واکنش کاسته می شود؟(الف  

.واکنش خارج می شودچون یکی ازفرآورده هاگازکربن دی اکسیداست که ازمحیط   

.جدول راکامل کنید(ب  

باگذشت زمان جرم گازآزادشده چه تغییری می کند؟چرا؟(پ  

.کاهش می یابدچون باگذشت زمان مقدارواکنش دهنده کمترمی شود  

درچه زمانی واکنش به پایان می رسد؟چرا؟(ت  

.چون پس ازآن گازکربن دی اکسیدآزادنمی شود51درثانیه   

 g) 44=(1molCO2.کنیدجدول زیرراکامل (ث

            n (CO2) , (mol) Δ n (CO2) , (mol) (S)زمان
       

  
            

1 0 
                    

11          
 

                    

21          
 

                    

31           

                    

41           

                    
51           

 .برروی کاغذمیلی متری زیررسم کنیدCO2زمان رابرای گاز -نمودارمول(ج
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 باگذشت زمان چه تغییری می کند؟چرا؟ CO2سرعت متوسط تولید (چ

 .کاهش می یابدچون مقدارواکنش دهنده هاکمترمی شود

زمان برای سه فرآورده درواکنش کلسیم کربنات بامحلول هیدروکلریک -آزمایش نشان می دهدکه نمودارمول(ح

 چرا؟.اسیدازهرلحاظ یکسان است

 .چون ضرایب مولی هرسه فرآورده برابراست

 (زمان-یب نمودارمولسرعت متوسط وش)

زمان رابرای کلسیم کلریدتولیدشده درواکنش کلسیم کربنات بامحلول هیدروکلریک اسیدرانشان می -شکل زیرنمودارمول-81

                         .دهد
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 .حساب کنید  B تا Aازنقطه ی سرعت متوسط تولیدکلسیم کلریدرا(الف

           
         

  
 

             

       
              

 واکنش درچه زمانی به پایان می رسد؟چرا؟(ب

 .چون پس ازآن فرآورده ای تولیدنمی شود51درثانیه

 زمان چه عالمتی دارد؟-شیب نمودارمول (پ

  است بنابراین   Δn > 0عالمت مثبت چون 

  
 .خواهدبود     

 زمان برای هریک ازموادشرکت کننده درواکنش چه رابطه ای باضریب استوکیومتری آن دارد؟-نمودارمولشیب (ت

 .شیب نمودارباضریب استوکیومتری متناسب است هرچه ضریب استوکیومتری بزرگترباشدشیب نمودارتندتراست

 (88خودرابیازماییدص)  

 .متوسط مصرف این دوماده وجوددارد؟این رابطه رابنویسیدچه رابطه ای بین سرعت  HCl(aq)با  CaCO3(s)درواکنش -82

CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l) 
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یکی ازآالینده های هواکه باعث تولیدباران اسیدی می شود،گازگوگردتری اکسید است که مطابق واکنش زیرتولیدمی -83

                                                                 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g):   شود

 .حساب کنید           رابرحسب          و           باشد،                        اگردرشرایط معین 

                          
       

  
 

  

     
                    

باتوجه به نمودارزیرکه تغییرمول های نوعی رنگ غذادرواکنش بایک محلول سفیدکننده رانشان می دهد،به پرسش های -84

.مطرح شده پاسخ دهید  

 

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

(بی رنگ می شوند.)کمترمی شوندچون درواکنش بامحلول سفیدکننده به مصرف می رسند  

زمان چه عالمتی دارد؟-شیب نمودارمول(ب  

  است بنابراین   Δn < 0چون  نفیعالمت م

  
 .خواهدبود     

 توضیح دهیدچراعالمت منفی دررابطه زیرنوشته می شود(پ

   واکنش دهنده   
 واکنش دهنده   

  
 

 .است واگرعالمت منفی دررابطه نباشدسرعت منفی به دست می آید  Δn < 0چون 

.سرعت متوسط مصرف رنگ غذارابرحسب مول بردقیقه حساب کنید(ت  
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   واکنش دهنده   
 واکنش دهنده   

  
  

           

    
          

   

 
 

   

    

                   

(91باهم بیندیشیم ص)   

mol.sمونیاک درشرایط معینی براساس معادله واکنش زیردرگستره زمانی معینی برابر آسرعت متوسط تولیدگاز-85
-1 112

×4 

                                                                      N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g).است

 .رادراین گستره زمانی حساب کنید   H2(g)و   N2(g)سرعت متوسط مصرف (الف

       
 

 
        

 

 
                    

       
 

 
        

 

 
                    

ازحاصل این تقسیم هاچه نتیجه ای می .متوسط تولیدیامصرف هرشرکت کننده رابه ضریب استوکیومتری آن تقسیم کنیدسرعت (ب

 گیرید؟

            

 
                                 

            

 
                    

     
            

 
                  

 .حاصل تقسیم هاباهم برابراست

برای این واکنش بااستفاده ازسرعت متوسط تولیدیامصرف موادشرکت .حاصل تقسیم درقسمت ب ، سرعت واکنش نام دارد(پ

 .کننده ، رابطه سرعت واکنش بنویسید

     
      

 
 

      

 
 

       

 
 

.شده واکنش رابارابطه صفحه بعدتوضیح دهید ارتباط معادله شیمیایی موازنه(ت  

.سزعت واکنش برحسب هریک ازموادشرکت کننده درواکنش برابرحاصل ضرب ضریب مولی آن ماده درسرعت واکنش است  

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

N2است 1چون ضریب مولی آن درمعادله موازنه شده برابر. 

      
      

   
  

      

   
  

       

   
 

 .مطابق واکنش زیربه گلوکزتبدیل می شود(مالتوز)قندموجوددرجوانه گندم-86

C12H22O11(aq) + H2O(l) → 2C6H12O6(aq) 

ن آجه به وبات.ن رانشان می دهدآاین واکنش دردمای ثابت وشرایط معین برررسی شده وجدول زیر،داده های تجربی 

 .ونمودارداده شده،به پرسش های زیرپاسخ دهید
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 (دقیقه)زمان

mol.L)غلظت مولی
-1

) 
1 1 3 7 14 

[C6H12O6] 1 11/1 12/1 13/1 14/1 

[C12H22O11] 11/1 195/1 19/1 185/1 18/1 

 

 

mol.Lرابرحسب   مالتوز     و     گلوکز   درسه دقیقه نخست، (الف
-1

.s
 .حساب کنید 1-

  گلوکز   
 گلوکز  

  
 

        

    
                      

   مالتوز   
 مالتوز  

  
  

          

    
                      

 کدام یک بیشتراست؟چرا؟.سرعت واکنش رادرهفت دقیقه نخست وهفت دقیقه دوم حساب کنید(ب

      
 مالتوز  

  
  

           

    
                     

      
 مالتوز  

  
  

             

    
                     

.درهفت دقیقه نخست چون غلظت واکنش دهنده بیشتراست  

 .مربوط به کدام ماده شرکت کننده است؟توضیح دهیدbوaهریک ازمنحنی های (پ

 .شیب آن منفی است مربوط به مالتوزچونaمنحنی 
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 .مربوط به گلوکزچون شیب آن مثبت است bمنحنی 

 (غذا،پسماندوردپای آن)

 تاثیری برروی ردپاهای زیردارد؟ چه....... باافزیش جمعیت،رشداقتصادی،افزایش سطح رفاه و-86

 .ردپای کربن دی اکسید-

 . ردپای غذا-

 (93خودرابیازماییدص)

مشخص کنیدهربیانی ازاصل شیمی .زیرچهارالگوبرای کاهش ردپای غذارانشان می دهدستون سمت راست درجدول -87

 سبزدرستون سمت چپ باکدام الگوهمخوانی دارد؟

 بیانی ازاصل شیمی سبز الگوی کاهش ردپای غذا

 کاهش مصرف انرژی(1 خریدبه اندازه نیاز(الف

 سالم تر طراحی موادوفرآورده های شیمیایی(2 کاهش مصرف گوشت ولبنیات(ب

 کاهش تولیدزباله وپسماند(3 استفاده ازغذاهای بومی وفصلی(پ

 کاهش ورودموادشیمیایی ناخواسته به محیط زیست(4 کاهش مصرف غذاهای فراوری شده(ت

 .خوانی دارد هم 4ت با-2پ با-1ب با – 3الف با
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 (های دوره ای تمرین)

باتوجه به آن به پرسش های مطرح شده پاسخ .گازنجیب دردمای اتاق استهریک ازسامانه هادرشکل زیرمحتوی یک نمونه -1

 .دهید

 

 درکدام ظرف هاهلیم ودرکدام ظرف آرگون وجوددارد؟چرا؟(آ

aوc   ، هلیمb حجم اتم های آرگون بیشتراست.آرگون. 

 .رابایک دیگرمقایسه کنید bو  aی گرمایی سامانه ژنرا(ب

b گرمایی بیشتری داردچون جرم بیشتری دارند انرژی. 

 .رابایکدیگرمقایسه کنید cو  aانرژی گرمایی سامانه (پ

c  انرژی گرمایی بیشتری داردچون تعدادذرات بیشتربوده وجرم بیشتراست. 

انرژی -دما)اگرگازهای موجوددراین سامانه هابدون دادوستدانرژی بامحیط پیرامون مخلوط شوند،کدام کمیت(ت

 .تغییرمی کند؟توضیح دهید(گرمایی

 .انرژی گرمایی چون جرم زیادمی شودولی دماتغییری نمی کند

اغلب ورزشکاران برای درمان آسیب دیدگی های خودازبسته هایی استفاده می کنندکه به سرعت گرماراانتقال می -2

معادله های ترموشیمیایی زیربه پرسش های باتوجه به .اساس کاراین بسته ها،انحالل برخی ترکیب های یونی درآب است.دهند

 :مطرح شده پاسخ دهید

                
در آب
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در آب
                            

کدام فرآیندانحالل برای سردکردن محل آسیب دیدگی مناسب است؟چرا؟(آ  

.چون گرماگیراستانحالل آمونیوم نیترات   

 کلسیم کلریدخشک درآب چندکیلوژول گرماآزادمی شود؟ g22/2ازانحالل کامل (ب

               
         
         

 
    

         
        

زم برای فعالیت های جانوررانیزتامین می چربی ذخیره شده درکوهان شترهنگام اکسایش افزون برآب موردنیاز،انرژی ال-3

 :واکنش ترموشیمیایی آن به صورت زیراست.کند

KJ75521- 2C57H110O6(s) + 163O2(g) → 114CO2(g) + 110H2O(l)     ,     ΔH= 

 حساب کنیدازاکسایش هرکیلوگرم چربی،چندکیلوژول انرژی آزادمی شود؟

         
       

             
 

             

       
                  

کلسترول ، یکی ازموادآلی موجوددرغذاهای جانوری است که مقداراضافی آن دردیواره رگهارسوب می کند،فرآیندی که -4

 .ده پاسخ دهیدن به پرسش های مطرح شآباتوجه به ساختار.منجربه گرفتگی رگ هاوسکته می شود

 

 لکل سیرنشده می دانند؟اتوضیح دهیدچراشیمی دان هاآن رایک (آ

 .جزء الکلهاست وباداشتن پیونددوگانه سیرنشده هم می باشد (OH-)کلسترول به علت داشتن گروه عاملی هیدروکسیل

 آسان ترشکسته می شود؟چرا؟،درشرایط یکسان کدام پیوندهای اشتراکی یگانه درساختارکلسترول 3باتوجه به جدول شماره(ب

 .چون این پیوندمیانگین آنتالپی کمتری دارد C-Cپیوند 
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 .گرماآزادمی شود KJ 24/15ازمصرف هرگرم آلومینیم درواکنش ترمیت ، -5

2Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) +2Fe(l) 

 این مقدارگرما،دمای صدگرم آب خالص راچنددرجه سلیسیوس افزایش می دهد؟(آ

Q=mcΔϴ    15240=100×4.184Δϴ     Δϴ=  36.42 

 .واکنش ترمیت راحساب کنید ΔH(ب

              
     

      
 

       

    
                                

 H2(g) + I2(g) → 2HI(g)آنتالپی واکنش     H2(g) + I2(s) + 53KJ → 2HI(g) : باتوجه به واکنش ترموشیمیایی -6

KJ.molیدرا(تصعید)آنتالپی فرازش).راحساب کنید
-1

 .درنظربگیرید 5/62 

 :باستفاده ازقانون هس می توان نوشت 

ΔH= + 53KJ 1)    H2(g) + I2(s) → 2HI(g) 

ΔH= - 62.5KJ 2)    I2(g)   → I2(s) 

ΔH?KJ H2(g) + I2(g) → 2HI(g) 

= ΔH1 + ΔH2 =53 - 62.5  = 9.5 KJ (واکنش)ΔH 

 .روژن وبخاربنفش رنگ یدرادردمای معینی نشان می دهد شکل زیرواکنش میان گازهید(7

 

 برحسب (c)دقیقه 41وپس از (b)دقیقه21مول ازماده وسامانه دولیتری باشد،سرعت واکنش راپس از1/1اگرهرذره هم ارزبا

mol.L
-1

.h
 .حساب وبایکدیگرمقایسه کنید 1-
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   واکنش  
      

   
  

             

    
      

   

     
 

     

  
                

   واکنش  
      

   
  

             

    
       

   

     
 

     

  
                 

 .زمان کاهش می یابدسرعت واکنش باگذشت 

8- ΔH واکنش               
    
 :راباستفاده از            

 .حساب کنید3و2جدول(آ

KJ.mol)میانگین آنتالپی پیوند پیوند
-1

KJ.mol)آنتالپی پیوند (
-1

) 

C - O 381 Cl - Cl 242 

N - H 391 Br - Br 193 

O - H 463 I - I 151 

C - C 348 H - F 567 

C = C 614 H - Cl 431 

C  C 839 O = O 495 

C = O 799 N  N 945 

C - H 415 H - H 436 

 

   واکنش   
 مجموع آنتالپی پیوندها

درموادواکنش دهنده
   

 مجموع آنتالپی پیوندها

درمواد فرآورده
  

 

ΔHr =[4ΔH(C-H) + ΔH(C = C) + ΔH(H-H)]-[ 6ΔH(C-H) + ΔH(C - C)] 

ΔHr = (4×415+614+436) - (6×415+348) = -128 

 .است،حساب کنید مولکیلوژول بر -286و -15461، -1411آنتالپی سوختن اتن،اتان وهیدروژن که به ترتیب برابربا(ب

1)      C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g)     ΔH1= - 1410KJ  
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             معادله به  2ومعکوس معادله3با معادله  1بااستفاده ازقانون هس ازجمع معادله
    
           

 = KJ                                                                        ΔH = (- 1410) + (+1560) + (- 286)   136 - : رسیم بنابراین می 

 .محاسبه شده ازکدام قسمت رابرای یک گزارش علمی انتخاب می کنید؟توضیح دهید ΔH(پ

  .می رود به کاردرمورد مولکول های ساده تر و بیشترقسمت ب چون روش آنتالپی پیوند تقریبی است 

 .باتوجه به جدول زیربه پرسش های مطرح شده پاسخ دهید-9

g111خوراکی 

 بادام سیب برگه زردآلو
 (Kcal)ارزش غذایی

 579 52 241 ماده غذایی

 91/49 17/1 51/1 (گرم)چربی

 - - - (میلی گرم)کلسترول

 91/25 21/42 71/78 (گرم)کربوهیدرات

 21/21 26/1 39/3 (گرم)پروتئین

 اگربدن فردی نیازفوری وضروری به تامین انرژی داشته باشد،کدام خوراکی راپیشنهادمی کنید؟چرا؟(آ

 .چون کربوهیدرات زیادتری داردودربدن سریعتربه قندتبدیل می شود -برگه زردآلو

 .فعالیت های فیزیکی که درمدت طوالنی تری انجام می شوند،مناسب می دانید؟توضیح دهیدمصرف کدام خوراکی رابرای (ب

 .بادام چون چربی بیشتری دارد

هنگ آن چه مدت بایدپیاده روی کند؟آگرم بادام خورده باشد،برای مصرف انرژی حاصل از25کیلوگرمی ،71اگریک فرد(پ

kcal.hمصرف انرژی درپیاده روی را
-1

 .ریددرنظربگی 191  

         
       

    
 

     

       
          

 

 


