
https://konkur.info

www.konkur.info


  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
  پرورش استان آذربايجان غربيي كل آموزش و اداره

  گروه شيمي استان آذربايجان غربي

       
    

  در پي غذاي سالم: دومفصل 

 

32 

 

يف
رد

  

  متـن سـؤاالت

  عبارت درست داخل پرانتز را انتخاب كنيد.  1
  ها خواهد شد.) و ديگر بيماريافزايش وزن –سوء تغذيه هاي غذايي سبب (ها در وعدهها و يونافزايش نامتناسب برخي مولكول )1
  ا جبران كند.ر) قندخون-آهنتواند كمبود (جبران كند و خوردن اسفناج مي) را در بدن قندخون-آهنتواند كمبود (خوردن سيب مي )2
  ي آنها در دماي معين است.ذرات سازندهنامنظم) -منظمهاي (ي مواد، وجود جنبشيك ويژگي مشترك همه )3
 ).ندارد-دارد) دماي آن به مقدار ماده بستگي (برخالف-همانندانرژي گرمايي يك جسم، ( )4

  رود.) دما، براي توصيف يك فرايند به كار ميبرخالف-همانندگرما ( )5
  ) ظرفيت گرمايي، به جرم ماده وابسته نيست.برخالف-همانندگرماي ويژه ( )6
  ) دارند.متفاوت-يكسان) در ساختار، رفتارهاي قيزيكي و شيميايي (تفاوت-شباهتروغن و چربي به دليل ( )7
-مثبت(عالمت گرما  ) و اگر انرژي سامانه افزايش يابد،منفي-مثبتشود، عالمت گرما (اگر گرما از سامانه به محيط پيرامون منتقل  )8

  ) است.منفي
سامانه -محيط به سامانها از (دما شود، گرمگيريم. اگر بعد از مدتي اين سامانه با دماي اتاق همچاي درون ليوان را يك سامانه در نظر مي )9

-گرمادهرايند (ف) بوده و منفي-مثبت) يافته است. از اين رو عالمت گرما (افزايش-اهشك) منتقل شده است و انرژي سامانه (به محيط
  ) است.گرماگير

  باشد.) ميگرماگير-گرماده) بوده و فرايند گوارش آن (گرماگير-گرمادهدما شدن بستني با بدن (فرايند هم )10
 ها)نش دهندهواك-هافراوردهنده است. بنابراين (ده) از مواد واكنشكمتر-بيشترهاي گرماده، سطح انرژي فرورده (در واكنش )11

  پايدارترند.
-استراورده (گرماي آزاد شده طي يك واكنش در شرايط دمايي ثابت، ناشي از تفاوت انرژي گرمايي بين مواد واكنش دهنده و ف )12

  ).ندارد-دارد)؛ زيرا در دماي ثابت تفاوات چشمگيري بين انرژي گرمايي آنها وجود (نيست
حجم -فشار ثابت) است كه در (گرمايي-انرژيشود، هم ارز با (اي كه در آن يك واكنش شيميايي انجام ميآنتالپي سامانهتغيير  )13

  شود.) به محيط دادوستد ميثابت
) بيشتر-كمتر) به مواد فراورده با با آنتالپي (بيشتر-كمتردهنده با آنتالپي ()، مواد واكنشگرماگير-گرمادههاي (با انجام واكنش )14

 ) است.مثبت-منفيها (شود و عالمت آن در اين واكنششوند. اين تغيير آنتالپي هنگام انجام واكنش به شكل گرما گرفته ميتبديل مي

 گويند.) ميمحيط-سامانه) و بدن را (محيط-سامانهدهد. در اين فرايند، شير گرم را (خوردن شير گرم به بدن انرژي مي )15

0á - 0اگير (در فرآيندهاي گرم ) 16 ñQ Q)  0 - 0) و در فرايندهاي گرمازاá ñQ Q.است( 

 ) انرژي همراه است.آزادشدن-جذب) انرژي و گوارش و سوخت و ساز آن با (آزادشدن-جذبفرايند هم دما شدن بستني در بدن با ( )17

 ست.) استوار اذخيره آب-تبخير آباساس كار يخچال صحرايي، بر ( )18

 گويند.گيري آنتالپي،واكنش گرماسنجي مياندازه  )غيرمستقيم-مستقيمبه روش ( )19
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 شود.استفاده مي  )غيرمستقيم-مستقيمتعيين آنتالپي واكنش تشكيل متان از گرافيت و هيدروژن از روش ( )20

 كيلوژول است.) 436- -436+برابر با ( H-Hآنتالپي پيوند  )21

 ) است.الكل-آلدهيدگروه عاملي كربونيل مربوط به  ( )22

 ) وجود دارد.ميخك-بادامهاي بنزالدهيد در (مولكول )23

 كند.ها بحث مياي از شيمي است كه در رابطه با آهنگ انجام واكنش) شاخهسينتيك شيميايي-ترموشيمي( )24

3) با فرمول شيميايي (آمونياك-هيدرازيندر شرايط يكسان ( )25 2 4-NH N H) است.آمونياك-هيدرازين) پايدارتر از ( 

 سوزد.) ميهوا-ارلن پر از اكسيژنالياف آهن داغ و سرخ شده در ( ) 26

 ) از لحظات پاياني واكنش است.كمتر-بيشترسرعت متوسط توليد يك فرآورده در لحظات آغازي واكنش ( )27

 شود.) عالمت منفي اعمال ميهاواكنش دهنده-هافراوردهي سرعت متوسط براي (ي محاسبهدر رابطه )28

 دهد.) ميافزايش-كاهشهارو (هندوانه و گوجه فرنگي محتوي ليكوپن بوده و كه فعاليت راديكال )29

 ها و پيري زودرس دارند.) در سرطانبخشيسرعت-بازدارندگي) هستند كه نقش (سيرنشده-سيرشدهها تركيبات آلي (ريزمغذي )30

 ) دارند.پاييني-باالييپذيري () و واكنشكنندنمي-كنندميتايي پيروي (ي هشتهايي هستند كه ازقاعدهتمها محتوي اراديكال )31

 شوند.ها مي) مقدار راديكالافزايش-كاهشها سبب (هاي حاوب ريزمغذيمصرف خوراكي )32

 ) موجود در يك نمونه ماده، با نام انرژي شيميايي ياد مي شود. انرژي پتانسيلي-انرژي جنبشي در برخي منابع از ( )33

 نقش تعيين كننده اي در خواص آنها دارد. فرمول ساختاري) -گروه عاملي وجود آرايش ويژه اي از اتم ها به نام (  )34

  ) به عنوان سوخت سبز به شمار مي رود.پروپان-اتانول ( )35
) مي  الكل سير نشده-اتر ) موجود در غذاهاي جانوري است كه شيميدانها آن را يك ( معدني -آليكلسترول يكي از مواد ( ) 36

  .دانند
  جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.  2

 شود.هايي نياز است كه ...................................... ناميده ميبراي توليد غذا به حوزه )1

  ي آن است....................................... و ...................................... ذرات سازندهي دماي يك ماده، تعيين كننده )2
  ي ......................... انرژي جنبشي آنهاست.دهندهي ....................... انرژي جنبشي ذرات ماده و انرژي گرمايي نشاندهندهدما نشان )3
  رود.نمونه ماده است؛ ولي تغيير دما براي توصيف يك ............................... به كار مي دما براي توصيف يك )4
  كه گرماي ويزه تنها به ....................... وابسته است.ظرفيت گرمايي به ....................... و ....................... وابسته است؛ در صورتي )5
  ناميم.ي سلسيوس را ....................... ميي يك درجهاي افزايش دماي يك گرم ماده به اندازهمقدار گرماي الزم بر )6
هاي روغن روغن داراي حالت فيزيكي ....................... بوده، اما چربي داراي حالت فيزيكي ....................... است. در ساختار مولكول )7

  پذيري ....................... هم دارد.ي ....................... وجود داشته و واكنشهنسبت به چربي، پيوندهاي دوگان
  گوييم.خواهيم تغيير انرژي در يك فرايند را درآن بررسي كنيم، ....................... مييه يخشي كه مي )8
  گوييم.ل شود، فرايند ....................... ميبه فرايندي كه با كاهش انرژي سامانه، مقداري گرما از سامانه به محيط منتق )9
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  شود........................ نوشته مي) در سمت Qدر فرايندهاي گرماگير، گرما ( )10
  .................. استها دهندهشها از سطح انرژي واكنشود، پايداري سطح انرژي فرآوردهاي كه انرژي از محيط به سامانه منتقل ميدر سامانه )11
  اكنش دهنده و فراورده است.................. مواد وگرماي آزاد شده يا جذب شده در هر واكنش شيميايي، به طور عمده وابسته به تفاوت  )12
  شود.................. ياد مياز انرژي پتانسيل موجود در يك نمونه ماده، با نام  )13
شود و نها ايجاد مي. وابسته ي آ................ها به يكديگر، تفاوت آشكاري در تمي اتصال ابا انجام يك واكنش شيميايي و تغيير در شيوه )14

 شود.ها به شكل ................. ظاهر ميهمين تفاوت، در واكنش

 درواكنش گرماده عالمت گرما ...............است. )15

  ...............و..................مي دانند.دانشمندان اجزاي بنيادي جهان مادي را  ) 16
 است. .............گروه عاملي كربونيل مربوط به..... )17

 اي كه به قند خون معروف است، ........................... نام دارد.ماده )18

 ............... است.هاي ........................... گرماده هستند و عالمت آنتالپي آنها ............ي واكنشهمه )19

 در يك روز زمستاني جنبش مولكول هاي هواكره .......... است. )20

  
  كنيد. مشخصرا  درستي يا نادرستي عبارات زير  3

  كند.بخش انرژي، تبديل انرژي به ماده را تاييد ميكاهش جرم خورشيد به عنوان تنها منبع حيات )1
  شود.هاي شيميايي در آن تامين ميتغييرهاي فيزيكي و به ويژه واكنشي انرژي توليد شده در يك منبع انرژي به وسيله )2
  نيز بيشتر خواهد بود. Aباشد، انرژي گرمايي جسم  Bبيشتر از دماي جسم  Aاگر دماي جسم  )3
  شود.ي آن افزوده مييابد و بر تندي حركت ذرات سازندهبر اثر گرم شدن دماي جسم افزايش مي )4

.Jيكاي ظرفيت گرمايي  )5 C 1  ياJ.K 1است.  
  ژول است. 18/4) يكي از يكاهاي گرما بوده كه معادل calكالري ( )6
  ي سلسيوس است.ي يك درجهظرفيت گرمايي ويژه، گرماي مورد نياز براي افزايش دماي آن ماده، به اندازه )7

.Jيكاي گرماي ويژه  )8 .g.C 1  ياJ.g.K 1
  .است

  ي باالتري داشته باشد، مقاومتش در برابر تغيير دما كمتر است.اي گرماي ويژههر ماده )9
  اكسيد است.ديمول كربن 2برابر ظرفيت گرمايي  2اكسيد، ديمول كربن 4ظرفيت گرمايي  )10
  ي روغن زيتون بيشتر از آب است.گرماي ويژه )11
  شود.ها نوشته ميدهندهسمت واكنش Qمحيط منتقل شود،  اگر گرما از سانه به )12
  رسد.هاي شيميايي گوناگون كه همگي گرماده هستند، به بدن ميانرژي غذا پس از انجام واكنش )13
 كند.دهنده به مواد فراورده تبديل شود، انرژي سامانه تغيير ميي شيميايي مواد واكنشهنگامي كه در يك سامانه )14

 حركت ماده انرژي گرمايي مي گويند. به ميانگين سرعت )15

  ظرفيت گرمايي يك ماده فقط به نوع ماده بستگي دارد. ) 16
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ي ماده ذرات سازنده انرژي پتانسيل، همان انرژي ذخيره شده در يك جسم مادي است كه به دليل نيروهاي جاذبه و دافعه نسبت به ديگر )17
 در خود دارد.

 ر ماده بستگي دارد.انرژي گرمايي موجود در يك ظرف فقط به مقدا )18

 ظرقيت گرمايي آب از روغن زيتون بيشتر است به همين دليل آب سريعتر گرم ميشود )19

  افزودن محلول سديم كلريد به محلول نقره نيترات باعث تشكيل آرام رسوب قرمز رنگ نقره كلريد مي شود. )20

Cبوده و فرمول مولكولي آن  CHO بنز آلدهيد داراي گروه )21 H O   .است 

   پايدارتر از الماس است. گرافيت )22
  گرما و دما  
  براي عبارت زير دليل بياوريد.  1

  رود.شود دماي آن باالتر ميتر ميالف) هنگامي كه جسمي گرم
  ب) جسمي كه دماي باالتري دارد، ميانگين جنبش ذرات آن هم بيشتر است.

  
2  

  با توجه به شكل پاسخ دهيد.
تغييرات آنتالپي يك تواند به الف) كدام نمودار مي

  واكنش گرماده مربوط باشد؟ چرا؟
يك از اعداد ) برابر با كدام1واكنش ( Qب) 
KJ92-  ياKJ5/6تواند باشد؟ چرا؟+ مي  
  

3    
  ها پاسخ دهيد.با توجه به شكل مقابل به پرسش

  
  در دو ظرف با ذكر علت مقايسه كنيد؟آ) سرعت حركت مولكولها را 

 ب) انرژي گرمايي را در دو ظرف با ذكر علت مقايسه كنيد؟

است .اگر به جرم مولي يكساني از آن ها مقدار گرماي يكساني  4/2،  5/0، 2/4و 9/0به ترتيب برابر   بر حسب  D,C,B,Aگرماي ويژه اجسام   4
  دما مرتب كنيد . (با ذكر علت )داده شود  اجسام را به ترتيب افزايش 

يازدهم شيمي  درس:  عنوان 

https://konkur.info



  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
  پرورش استان آذربايجان غربيي كل آموزش و اداره

  گروه شيمي استان آذربايجان غربي

       
    

  در پي غذاي سالم: دومفصل 

 

36 

 

  هاي داده شده پاسخ دهيد .با توجه به شكل هاي رو به رو به پرسش  5

  الف)ميانگين تندي حركت مولكول هاي آب دو ظرف را با هم مقايسه كنيد 
  ب)انرژي گرمايي آب در كدام ظرف بيشتر است ؟چرا؟

  ج)ظرفيت گرمايي و ظرفيت گرمايي ويژه آب دو ظرف را با هم مقايسه كنيد 
  درجه سانتي گراد ،كدام ظرف انرژي كمتري نياز دارد ؟چرا؟ 50د) براي رساندن دماي آب به 

  در كدام واكنش، مواد واكنش دهنده پايدارتر است؟ چرا؟  6

                                                                                                 (g) (g) (g)

(g) (g) (g)

C

C

N H NH KJ

N H H KJNH
32 2

32 4 2

 25  
 25  

3 2 92
2 183





+ +

++



  

  به سؤاالت زير پاسخ دهيد .  7
  . الف) نمودار انرژي ذوب يخ را رسم كنيد.       ب) معادله انجام اين فرايند را بنويسيد     ج) گرما يا گرماده بودن آن را توصيف كنيد

Nمول هيدرازين مطابق واكنش  3/0با توجه به واكنش هاي زير از سوختن  8 H g O g → N g 2H O g  چند
  پيشرفت واكنش را براي اين واكنش رسم كنيد. –كيلو ژول گرما آزاد مي شود؟ نمودار انرژي 

0  دماي با ليوان يخ  يك  9 25  دماي با اتاقي درون   ؟چرا؟ كند مي تغييري چه گرمايي آن انرژي و دما ، زمان گذشت با . دارد قرار 

 در اين واكنش ها مثبت است يا منفي ؟ با ذكر دليل Qالف)عالمت   10

  ب)  گرماي آزاد شده در كدام واكنش بيشتر است ؟
  2(g) + O22H                 kJ 484O(g)+ 2H2(g)الف )     
  2(g) + O22H                 kJ 422O(l)+ 2H2(g)ب )       

  ظرفيت گرمايي و ظرفيت گرمايي ويژه   
1  

J.gي آلومينيوم و نقره به ترتيب گرماي ويژهاگر    .K1 1 009/0 و J.g .K1 1 236/0  باشد، با دادن مقدار گرماي يكساني به جرم برابري
 يابد؟ چرا؟يك بيشتر افزايش مياز اين دو فلز، دماي كدام

2  
ي گرافيت را محاسبه يابد. گرماي ويژهي سلسيوس كاهش ميدرجه 5دماي آن ژول گرما از دست بدهد،  6/57گرم گرافيت،  16اگر 

  نماييد.
3  

  ي آن رامحاسبه كنيد.افزايش يابد.گرماي ويژهC45به  C25دهيم تا دماي آن از ژول گرما مي 141گرم از فلزي خالص  60به  
4  

C10دهيم تا دماي آن ازكيلوژول گرما مي 644/0درون يك مخزن، به گاز اكسيژن    بهC25 ي اين گازبرسد. اگر گرماي ويژه
J.g . C1 1 920/0 باشد، در اين مخزن چند گرم گاز اكسيژن وجود دارد؟  
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5  
 C10 ي كتريگرمي، چه مقدار گرما بر حسب ژول نياز است؟ (دماي اوليه 500در يك كتري  C25گرم آب  100براي جوشاندن 

c = J.gاست.) ( . C , c  = J.g . C1 1 1 1
 4/184  0/780آب    كتري(  

6  
قرار داده شود، دماي  C10گرم آب 100فلز، درون  گرم شده است. اگر اين قطعهC310گرم از يك قطعه فلز خالص تا دماي 150

cيك از موارد جدول زير است؟ رسد. فلز مورد نظر كداممي C83/2 نهايي آب به  = J.g . C1 1
آب 4/184    

  آلومينيوم  طال  آهن  فلز
J.gگرماي ويژه( . C1 1 (  451/0  128/0  900/0  

   

  
  با توجه به شكل، ظرفيت گرمايي ويژه ي روغن زيتون را محاسبه كنيد:  7

  
  
  

 

درجه سلسيوس چه مقدار گرما بايد از آن گرفته شود ؟  2درجه سلسيوس به دماي  25گرم آهن از دماي  200براي كاهش دماي   8
1-.c1-C=0/45j.g  

ژول انرژي نياز است. ظرفيت گرمايي مولي سرب را  96درجه  10گرم به مقدار  75افزايش دماي يك قطعه ي سربي به جرم براي   9
  )Pb=207بيابيد.(

  انرژي گرمايي  
1  

هاي داده شده، به با بررسي شكل
هاي زير پاسخ هريك از پرسش

  دهيد.
  

)، انرژي گرمايي آب 1الف) در شكل (
  هاي آب در دو ليوان را با هم مقايسه كنيد.   ميانگين تندي حركت مولكولموجود در دو ظرف و 

   (ب) انرژي گرمايي ظرف  (الف) انرژي گرمايي ظرف 

 ها در ظرف (ب)  ميانگين تندي حركت مولكول  ها در ظرف (الف)ميانگين تندي حركت مولكول 

  ظرف بيشتر است. هاي آب در كدام) ميانگين انرژي جنبشي مولكول2ب) در شكل (
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2  
Nي گاز در واكنش تجزيه O2   شود.مقداري گرما مصرف ميNO2و تبديل آن به گاز  4

  را در آن وارد كنيد. Qي انجام اين واكنش را بنويسيد و نماد الف) معادله
  ب) نمودار تغيير انرژي را براي آن رسم كنيد.

3  
  شود؟گرم پروپانول، چند ژول گرما آزاد مي 36/0توجه به واكنش زير، بر اثر سوختن با 

(l) (g) (g) (l)C H OH + O CO H O KJ3 7 2 2 22  9      6   8  4020    
ي تجزيه يشده موازنهكيلوژول گرما آزاد شود، گرماي واكنش  456گرم گاز نيتروژن،  36/3اگر در واكنش زير، به ازاي توليد   4

  كيلوژول حساب كنيد. نيتروگليسيرين در اين شرايط بر حسب
  (l) (g) (g) (g) (g)C H NO CO H O N O3 5 3 2 2 2 234     12   10  6       

ΔHشود؟(، چندكيلوژول گرما آزاد ميSTPدر شرايط  CO2ليتر گاز  2/11در واكنش سوختن اتان به ازاي توليد  5 KJ-3120 (  

  شود.كيلوژول گرما آزاد مي 5720نيتروگليسيرين مول  1ي نيتروگليسيرين، به ازاي در واكنش تجزيه  6
  (l) (g) (g) (g) (g)C H NO CO H O N O3 5 3 2 2 2 234     12   10  6       

  الف) تغيير آنتالپي اين واكنش را حساب كنيد.
  ب) نمودار تغيير آنتالپي اين واكنش را رسم كنيد.

  دهنده پايدارتر هستند يا فراورده؟ چرا؟پ) در واكنش مواد واكنش
  شود؟، توليد ميSTPدر شرايط  CO2كيلوژول گرما، چند ليتر گاز  840با توجه به واكنش زير، در ازاي آزاد شدن   7

(s) (l) (g)C H O C H OH CO6 12 6 2 5 2    2  2    
طور كامل با هم ، بر اثر جرقه به STPليتر در شرايط  5/7با توجه به واكنش زيرف مخلوطي از گازهاي هيدروژن و اكسيژن به حجم   8

  شود؟واكنش دهند و چيزي از آنها باقي نماند، چند كيلوژول گرما آزاد مي
(g) (g) (g)H O H O H KJ2 2 22     2              484      

  آوريد .افزايش يابد گرماي ويژه آن را به دست  15ژول گرما مي گيرد تا دماي آن به اندازه  717گرم  اتيلن گليكول  (ضد يخ )  20  9

  گرم گاز متان چند كيلو ژول گرما آزاد مي شود ؟ 32از سوختن   10

  انرژي گرمايي دو سامانه ي زير را با بيان علت مشخص كنيد:  11
  درجه ي سانتي گراد 80الف) يك ليوان آب 
  درجه ي سانتي گراد 25ب) يك استخرآب 

موالر  1/0ميلي ليتر محلول  250كيلوژول در هر مول است . اگر -56هيدروكسيدآنتالپي واكنش محلول اسيد هيدرو كلريك با پتاسيم   12
  موالر باز مخلوط شود چقدر گرما آزاد مي شود؟ 2/0ميلي ليتر محلول  150اسيد با 
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  هاي عامليگروه  

  هاي داده شده:در مولكول  1

 
  الف) گروه هاي عاملي را مشخص كنيد.        

  ب) فرمول مولكولي هريك را بنويسيد.
 در ساختار مولكولي مقابل كدام گروه ها عاملي شركت كرده اند نام برده و هر يك را نشان دهيد  2

 
  

  هاي شيمياييتعيين آنتالپي واكنش  
 محاسبه كنيد  را ΔHواكنش كلي را با توجه به اطالعات داده شده . گوگرد با اكسيژن مطابق واكنش هاي زير واكنش مي دهد .  1

1) S  +   O2   ->    SO2                ΔH 1  = - 297  

2) 2SO 2   +  O2   - > 2SO3        ΔH 2   =  -196 
   --------------------------------------- 
         2S   + 3O2     2SO3              ΔH  =  ? 

  را بدست آوريد.  2Co2NO→2CO+2واكنش    ∆ Hبا استفاده از اطالعات داده شده براي واكنش هاي زير  2
j566 k-=1∆h         2            2CO → 22CO+O) 1

j180 k-=2∆h               2NO  →  2+O2     N)  )2
  

  واكنش پي در پي مطابق نمودار زير دانست.واكنش سوختن كامل گرافيت را ميتوان مجموعه اي از دو   3
  را كامل كرده و آنتالپي توليد كربن دي اكسيد مقابلنمودار 
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  گازي را از گرافيت و گاز اكسيژن حساب كنيد؟ 

   را محاسبه كنيد. 2CSبا توجه به گرماي واكنشهاي داده شده آنتالپي تشكيل    3

(s, ) (g) (g)

(s, ) (g) (g)

(l) (g) (g) (g)

C O CO ΔH = KJ

S O SO ΔH = KJ

CS O CO SO ΔH = KJ

2 2

2 2

2 2 2 2

               -394 
                 -296 

3 2 -1072

+  

+  

+  + 

 گرافيــــت

   گرافيــــت

  

4  H3D  .را محاسبه كنيد  

                                                                                         

(g) (g)

(s, ) (g) (g)

(s, ) (g) (g)

) CO O CO ΔH KJ

) C O CO Δ KJH =

) C O CO ΔH = KJ

2 2 1

22 2

32

1                       1 282
-3942

13 2 ؟         

=-+ 

+ 

+ 

 گرافيــــت

 گرافيــــت

  

 كيلوژول حساب كنيد.را بر حسب   4+ SF (g)2SO  (g)2+ OF (S)S(g)با توجه به اطالعات زير تغييرات انتالپي واكنش:  5

OF2(g) + H2O(l)  O2(g) + HF(g)  -٢٧۶٫۵kJ 
SF4(g) + H2O(L)   SO2(g)  + HF(g)  -٨٢٧/۵KJ 
S(s) + O(g)  SO2(g)    -٢٩٦KJ 

 

  پيوند آنتالپي-سوختن  آنتالپي   
 كداميك پايدارتر است؟چرا؟ .شودكيلوژول گرما آزاد مي395و393براثرسوختن يك مول گرافيت و الماس به ترتيب   1

 
2 

 
 
 

  

  تغيير آنتالپي واكنش زير را با استفاده از جدول زير به دست آوريد .
      N2 (g) + 3H2 (g)     2NH3   ΔH   =  ? 

H - H N= N N  - H پيوند  

436 945 391 
  آنتالپي

) 1 -K J . m o l  (    
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3  

  
  
  
  

ژي پيوند آنتالپي واكنش را است با استفاده از جدول انر )CCl4فرآورده ها كربن تترا كلريد ( اگر متان با گاز كلر واكنش دهد يكي از
  تعيين كرده و بگويد واكنش گرماده است يا گرماگير؟

  C-H  C-Cl  Cl-Cl  H-Cl  پيوند
    KJ(  415  392  240  431انرژي پيوند (

  با توجه به جدول داده شده ، آنتالپي واكنشهاي زير را به دست آوريد:   4
 HF2             2F + 2H     الف)

   
  2Cl       Cl  + Clب)      

 
 
  

 
5 

 
 
 
 
  

(g)                                                          را محاسبه كنيد.HDبا توجه به جدول،  (g) (g)N N H H N NH2 2 22º +  -  
                                                                                                                   

N-N N-H H-H N Nº    

163  391  436  945  HD  
  

6  
  
  
  
  
  

  آنتالپي واكنش گازي زير را با استفاده از آنتالپي پيوندها به دست آوريد. 
                O2CH₄ ₂ ₂+2O →Co +2H 

  
H-H C=O O=O C-H   

436  805  496  412  HD  
  

7  
  
  
  
  
  
  

Cبا توجه به داده هاي جدول واكنش   H g H O g → C H OH g    انرژي پيوندC --O    به دست   را بر حسب
H∆آوريد.   45kj 

 
C C O H  C C C O C≡ C C H پيوند 

     انرژي  412  738  743  612  463  348
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  سرعت واكنش  
.مطلوب است : آ ) سرعت  شودميناپديد ثانيه فلز  60ميلي ليتر محلول كلريد ريك اسيد مي اندازيم .بعد از  50گرم فلز منيزيم را در  4/2  1

  متوسط ناپديد شدن فلزمنيزيم .     ب ) سرعت متوسط توليد گاز هيدروژن .
 (g) 2)  + Hqa(  2gCl>  M-HCL  s) +  2Mg  (  

  مربوط است.  A→Bبا توجه به شكل داده شده كه به واكنش فرضي   2
چند سرعت متوسط واكنش در بيست  دقيقه  دوم از شروع واكنش 

   مول در نظر گرفته شود) 0,1مول بر دقيقه است؟( هر گوي هم ارز 
  

  با توجه به نمودار داده شده معادله واكنش را بنويسيد.  3
  

مول بردقيقه باشد، پس ازنيم ساعت چند ليتر گاز كربن دي  2بر طبق واكنش زير، اگر آهنگ متوسط مصرف هيدروكلريك اسيد   4
  استاندارد توليد مي شود؟اكسيد در شرايط 

  
0.0015ليتري سربسته انجام ميگيرد ،سرعت متوسط توليد گاز اكسيژن برابر  10اگر در واكنش زير كه در يك ظرف   5

.
باشد .  

.	39به طور كامل تجزيه شود. (  گرم  5/367چند دقيقه طول ميكشد تا   16. 35/5( 

5
∆
→ 2 2  

در واكنش زير است به پرسش ها پاسخ دهيد .(حجم ظرف واكنش  با توجه به نمودار رو به رو كه مربوط به تغيير غلظت يكي از موارد  6
 ليتر است ) 3

  .دقيقه را بر حسب  24در بازه زماني صفر تا  الف) سرعت متوسط توليد 
  محاسبه كنيد . 

.دقيقه بر حسب  72تا  48را در بازه زماني  ب)سرعت توليد  بدست   .
 .آوريد

  
 =g.mol 27Al-1واكنش ترميت را حساب كنيد . ∆H گرما آزاد ميشود .  241/15از مصرف هر گرم آلومينيم  در واكنش ترميت   7

2Al Fe O → 	Al O 2Fe  
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     هاي داده شده به سوالت زير پاسخ دهيد.با توجه به شكل   8

    الف) ميانگين سرعت مولكول هاي در كدام ظرف بيشتر است چرا؟
  ب)ظرفيت گرمايي اين دو ظرف را با يكديگر مقايسه كنيد.

  

  در هر يك از موارد زير نقش چه عاملي در سرعت  واكنش را نشان مي دهد.   9

  مات و كدر بسته بندي شده اند، زمان ماندگاري زيادي دارند.الف) روغن هاي مايع كه در ظرف 

  ب) منجمد كردن فراورده هاي گوشتي

NHHNاگر در واكنش   10 322 23 + در شرايط معينR NH mol.s 1
3 0/01 NR،باشد =- molچند  2 / min است؟  

 در هر يك از موارد زير ، سرعت واكنش انجام شده در كدام ظرف بيشتر است ؟ دليل خو را در هر مورد بنويسيد .   11

  
  
  
  
  

2Aواكنش تجزيه   12 aq → B s 3C g    مول از ماده  6/0دقيقه 15را در نظر گرفته معين كنيد اگر در مدتA  تجزيه شود
 چند ميلي ليتر بر ثانيه است؟ STPدر شرايط  Cسرعت متوسط توليد گاز 

  پاسخ كامل و تعريف كنيدها  
 به سؤاالت زير پاسخ كامل بدهيد.  

 ظرفيت گرمايي را تعريف كنيد. يكاهاي آن را ذكر كنيد. )1

 ظرفيت گرمايي ويژه را تعريف كنيد. يكاهاي آن را ذكر كنيد. )2

 هاي گرماده و گرماگير را با هم مقايسه كنيد.هاي واكنشويژگي )3

 ظرفيت گرمايي يك ماده به چه عواملي بستگي دارد؟ )4
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 گرما شيمي را تعريف كنيد. )5

 هاي شيميايي را نام ببريد.عوامل مؤثر بر گرماي واكنش )6

 دماي يك جسم به چه عواملي بستگي دارد ؟ )7

 مورد5فرضيه هاي يك واكنش شيميايي چيست؟ )8

 قانون هس را تعريف كنيد. )9

 صنايع غذايي را تعرف كنيد. )10

 ي غذايي به چه عاملي بستگي دارد؟انرژي سوزانده شده يك مادهمقدار  )11

 اي وجود دارد؟بين دما و انرژي گرمايي يك جسم چه رابطه )12

 گرماسنج را تعريف كنيد. )13

  سينتيك شيميايي و آهنگ واكنش را تعريف كنيد.  )14

يازدهم شيمي  درس:  عنوان 
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