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 بزرگوارتر حضرت علي )ع( مي فرمايند:    هرگاه تو را بر خداي سبحان نيازي است در آغاز بر رسول خدا )ص( درود فرست، سپس حاجت خود بخواه كه خدا 

 از آن است كه بدو دو حاجت برند، يكي را برآرد و ديگري را بازدارد.                                                         

 نمره نام و نام خانوادگي :                                                          دبيرستان محل تحصيل : ردیف
 را با انتخاب گزینه درست کامل کنيد.هر یک از متن های زیر  1

 آن در دما و فشار معين توصيف مي شود. (مقدار –)حجم  ....................... یک نمونه ماده باآ( 

 الپيدر یک سامانه، مواد با محتوای آنتالپي کمتر به موادی با آنت گرماده( – گرماگير) .......................  با انجام واکنش شيميایيب( 

 بيشتر تبدیل مي شوند.       

 اندازه گيری مي شود.  (ميانگين آنتالپي پيوند -، ....................... )آنتالپي پيوند 3NHو  O2Hهای  برای مولکولپ( 

 است.  کربوکسيل( – کربونيل) ............... آرایش اتم های کربن و اکسيژن با پيوند دوگانه نشانه وجود یک گروه عاملي به نامت( 

  .................... واکنش هایي مناسب است که همه مواد شرکت کننده در آن ها به حالت H∆به کار بردن آنتالپي پيوند برای تعيين ث( 

 .باشند (گاز –)محلول       
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 بنویسيد.در هر تعيين کنيد متن داده شده درست است یا نادرست؟ شکل صحيح جمله های نادرست را  2

 به شکل گرما ظاهر مي شود.  هميشهداد و ستد انرژی در واکنش ها آ( 

 گروه عاملي، آرایش منظمي از اتم هاست که به مولکول آلي دارای آن، خواص فيزیکي منحصر به فردی مي بخشد. ب( 

 یک اتم هيدروژن متصل است اما C = Oتفاوت آلدهيدها و کتون ها در گروه عاملي شان این است که در آلدهيدها به گروه پ( 

 کتون ها این اتم هيدروژن را ندارند.       

 آنتالپي سوختن یک ماده هم ارز با آنتالپي واکنشي است که در آن یک مول ماده در اکسيژن کافي به طور کامل مي سوزد. ( ت

 وجود دارد.  CHO -مولکول بنزآلدهيد با گروه عاملي  ،در بادام( ث
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 برای هر یک از پرسش های زیر پاسخ کوتاه بنویسيد. 3

  مي شود؟یا مصرف توليد  انرژی Brبه اتم های جدا از هم  2Brتبدیل مولکول های  درآ( 

 چه نام دارد؟گروه عاملي  اگر اتم اکسيژن به یک اتم کربن با پيوند یگانه متصل باشد،ب( 

  ؟ناميده مي شوند چهموادی که فرمول مولکولي یکسان اما ساختار متفاوتي دارند، نسبت به یک دیگر پ( 

 دستگاهي استفاده مي شود؟ چه در روش مستقيم تعيين آنتالپي واکنش ازت( 

 به گازهایي آالینده ها کدام ، را برای تبدیل2N ( +g)2CO2 → (g)NO2 ( +g)CO2(gشيمي دان های هواکره انجام واکنش: )ث( 

 آالیندگي کمتر، طراحي کرده اند؟ پایدارتر و با      
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 برای هر یک از سوال های زیر پاسخ کامل بنویسيد. 4

 مفهوم این جمله را در عبارت زیر نمایش با نوشتن معادله ترموشيميایي،مي باشد،  KJ/mol 404-  =∆Hزیر واکنش  گرمایآ( 

 O2H6 ( +g)NO4 → (g)2O2 ( +g)3NH4(l)                                            دهيد.    

 نشان دادن حالت فيزیکي مواد )گاز، مایع، جامد یا محلول( اهميت دارد؟ ،چرا در نوشتن معادله ترموشيمي یک واکنشب( 

 را بنویسيد.با اکسایش آن ها در بدن  تفاوت سوختن پروتئين هاپ( 

 ، .........................ند واکنش دیگر به دست آوردچاگر معادله واکنشي را بتوان از جمع معادله دو یا نون هس ات( طبق ق
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، KJ.mol 1361-  =∆H-1برابر  OH2H2Cآنتالپي سوختن مولي اتانول اگر   2

سممت راسمت را بمه دسمت       باشد، جرم اتانول سوخته شده در چراغ الکلي

 مي باشد.  J/g.℃ 11/4گرمای ویژه آب آورید. 

                          (l)O2H3 ( +g)2CO2 → (g)2O3 + (g)OH2H2C 

 

 

 

  (g/mol :16  =O ،12  =C ،1  =H) در نظر بگيرید. g.mL-1چگالي آب را 
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 از یک گرماسنج استفاده کرد و گرماییک پژوهشگر مي خواست تعيين کند چقدر انرژی در یک بسته بادام زميني وجود دارد. او  6

 را به وسيله آن اندازه گيری کرد. اطالعات مربوط به این آزمایش در جدول زیر آورده شده است.  یک بادام زمينيسوختن  

 (g) خاکستر باقيمانده پس از سوختنجرم  (℃تغيير دمای آب ) (gجرم آب ) (gجرم اوليه بادام زميني )

g 52/3 g 100 ℃ 10  g 20/1 

 به دست آورید. KJآ( انرژی آزاد شده از سوختن یک بادام زميني را بر حسب 

 است؟  KJب( انرژی آزاد شده به ازای یک گرم ماده سوختني در بادام زميني چند 

 جرم داشته باشد، این بسته چند کالری غذایي انرژی آزاد مي کند؟  g 200ب( اگر یک بسته بادام زميني 

 (مي باشد. J/g.℃ 11/4گرمای ویژه آب  ، J 4110  =C 1نشان مي دهند و )  C)یک کالری غذایي را با نماد 

22/2 

 نشان داده شده اند.واکنش سوختن گاز متان  در مقادیر آنتالپي پيونددر شکل  5

 عالمت مثبت دارند؟آ( چرا آنتالپي های پيوند در سمت فراورده ها عالمت منفي و در سمت واکنشدهنده ها 

 ب( با استفاده از آنتالپي های پيوند داده شده گرمای مولي سوختن متان را به دست آورید. 

?  =∆H          (g)O2H2 ( +g)2CO → (g)2O2 ( +g)4CH 
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 ( طبق واکنش گرماده زیر مي سوزد. LPGگاز پروپان ) 1

KJ 2044-  =∆H       (g)O2H4 ( +g)2CO3 → (g)2O2 ( +g)1H3C 

% 12برسماند؟ فمرک کنيمد     0/100℃را به دمای جموش   0/22℃ليتر آب با دمای  2/1نياز است تا دمای  LPGچند گرم 

گرمای ویمژه آب  صرف گرم کردن آب مي شود. باقي مانده گرما وارد محيط مي شود.   LPGگرمای توليد شده از سوختن 

J/g.℃ 11/4 .1چگالي آب را  مي باشد-g.mL .در نظر بگيرید (g/mol :16  =O ،12  =C ،1  =H) 
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 به هر یک از سوال های زیر پاسخ دهيد. 4

 ؟ استگرماده  (IIیا  I) یک از فرایندهای زیر آ( کدام

I ).بخار آب روی شيشه متراکم مي شود                                    II .آب درون کتری مي جوشد ) 

  است؟  H∆ > 0 معادله ترموشيميایي زیر در کدامب( 

KJ 1/212  +(l)O2H → (g)2O 
 

 
 ( +g)2H  (I 

(g)O2H → (l)O2H  +KJ 5/40  (II 

 با هم ایزومر هستند؟( IIیا  I) تعيين کنيد کدام جفتبا تعيين فرمول مولکولي پ( 

I )2(3CH)OCH2CH2CH3CH     3    وOCH2CH2CH2CH2CH3CH 

II                                                )    2   و(3CH)OCH2CH2CH2CH3CH 

 

 2CH = 2CHیا    H-CHO         ؟استکدام یک از مولکول های زیر قطبي ت( 
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 در متن کتاب درسي شما این جمله آورده شده است. 10

∆H ست.نيراهي که برای انجام آن در پيش گرفته مي شود، وابسته  به معين  یک واکنش 

جملمه  مفهوم با توجه به شکل که سوختن بنزین در دو حالت )سوختن در موتور خودرو و سوختن در یک ظرف( را نشان مي دهد، 

 داده شده در باال را توضيح دهيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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  .واکنش را محاسبه کنيد H∆را بنویسيد و  3در فرایند زیر معادله موازنه شده واکنش آ(  11

KJ 1141-  =∆H                  (g)3PCl4 → (g)2Cl6 ( +s)4P    (1) 

KJ 460-  =∆H             (g)2PCl4 → (g)2Cl4 ( +s)3PCl4    (2) 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

           ?  =∆H                                                                           (3) 

 یک از هراز بين دو نمودار زیر یکي درست است. ب( 

( در A, B, Cرا با حمروف )  (3( و )2(، )1های ) واکنش

 نموداری که درست رسم شده است مشخص کنيد. 

 

 

 

 

 

 

2/1 

  Cو  A ،Bدر ترکيب مقابل نام گروه های عاملي را که با حروف  12

 مشخص شده اند بنویسيد.
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آلکمان هما،   با توجه به نوع نيروهای بين مولکولي کمه در   13

الکل ها و آلدهيدها و کتون ها وجود دارد، این ترکيب هما  

مشخص  Cو  a ،bرا در مکان هایي در نمودار که با حروف 

 شده اند جای گذاری کنيد. 
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 با استفاده از داده های نمودار مقابل آنتالپي  14

 ( به دستH – Brپيوند ) یک برای پيوند را

 آورید. 

             KJ 103- =)واکنش( ∆H 
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 نمره مي باشد 20جمع بارم سوال ها 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


