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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

 .(استفاده مي شوند. )برخي کلمات در بيش از یک متن را برای کامل کردن جمله داده شده بنویسيد در هر مورد کلمه مناسب 1

 انرژي جنبشي -–ظرفيت گرمايي  -دما  - نوع  - انرژي گرمايي

 ذره های سازنده آن است.  ............................دمای یک ماده معياری برای توصيف ميانگين تندی و ميانگين ( 1

 ذره های سازنده یک نمونه ماده، هم ارز با انرژی گرمایي آن است.  ................................مجموع ( 2

 ماده بستگي دارد.  .....................انرژی گرمایي یک نمونه ماده، کميتي است که هم به دما و هم به ( 3

 برای توصيف یک فرایند به کار مي رود یعني انجام یک فرایند است که مي تواند باعث تغيير دما شود.  .................. تغيير ( 4

 همراه اند به کار مي رود. ............... گرما کميتي است که از ویژگي های یک ماده نيست بلکه برای توصيف فرایندهایي که با تغيير ( 5

 یک ماده بيشتر باشد برای تغيير دما به اندازه معين، گرمای بيشتری جذب مي کند. .................... هر چه ( 6

 ماده وابسته است.  .................تنها به  یک نمونه از مادهگرمای ویژه ( 7

 دانست که به دليل تفاوت در دما جاری مي شود. ............................ گرما را مي توان هم ارز با آن مقدار ( 8

2 

 در هر مورد گزینه درست را انتخاب کنيد.  2

 است.  66 ℃از یک ليوان آب با دمای  بيش تر( -)کمتر ، ................  25 ℃انرژی گرمایي یک استخر آب با دمای آ( 
 ذره های تشکيل دهنده آن دو آگاه مي سازد. انرژی گرمایي( –)گرمای  .............اختالف دمای ميان دو جسم، ما را از اختالف در ب( 

 سوزاندن( آن هاست.  –یکي از راه های آزاد شدن انرژی مواد ...................... )ترکيب پ( 

 دارد. کمتری( وجود  –پيوندهای دوگانه ................ )بيشتری  نسبت به چربي، از دیدگاه شيميایي، در ساختار مولکول های روغنت( 

  ؟با استفاده از واکنش های داده شده، گرمای آزاد شده در واکنش ................... بيشتر استث( 

   (1  C3H )8 g( + 5O )2 g( → 3CO )2 g( + 4H2O)g(                   ∆H 2656- =   KJ 

   (2  C3H )8 g( + 5O )2 g( → 3CO )2 g( + 4H2O)l(                   ∆H 2226- =   KJ 
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 در هر مورد فقط تعيين کنيد کدام جمله درست و کدام یک نادرست است؟  3

   توليد گرما هست. یک ویژگي بنيادی در همه واکنش های شيميایي آ( 

 دارند.  یکسانيدر ساختار، رفتارهای فيزیکي و شيميایي  مشابهتروغن و چربي از جمله ترکيب های آلي هستند که به دليل ب( 

ژول  گرمایکاهای رایج پ( 
2-

s
2

Kgm = J 1   کالری  و J 18/4 = cal 1  .است     

 به اندازه یک درجه سلسيوس است.  یک گرم آن ظرفيت گرمایي ماده هم ارز با گرمای الزم برای افزایش دمایت( 

 مي دانند. اجزای بنيادی جهان مادی  ماده و انرژی را دانشمندانث( 
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 بنویسيد. کاملبرای سوال های زیر پاسخ  4

 در توليد انبوه مواد غذایي، به چه دليل، حفظ کيفيت و ارزش مواد غذایي اهميت بسزایي دارد؟آ( 

 

 چرا در فرایند گوارش و سوخت و ساز مواد غذایي در بدن با اینکه دما ثابت است اما باز هم ميان سامانه و محيط پيرامون انرژیب( 

 مي شود؟ و ستد داد      

 

 گرمای یک واکنش در دما و فشار ثابت، به چه عواملي بستگي دارد؟پ( 
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 ، را نشان مي دهد. با توجه به آن به سوال های داده شده پاسخ دهيد.HCl2 → (g)2Cl ( +g)2H(gشکل زیر واکنش:  ) 5

کدام یکک از   ی آزاد شدهگرما( ثابت مانده است. بر این اساس، منشاء 25℃گرما آزاد شده، اما دما در ) KJ 184آ( با انجام واکنش 

 گزینه های زیر است؟ 

تفاوت جنبش هکای مولککولي در واککنش    ( 1

 دهنده ها و فراورده ها

( تفاوت ميان انرژی پتانسيل مکواد واککنش   2

 دهنده و فراورده ها

 

 

 ب( جمله زیر را کامل کنيد و برای پاسخ خود دليل ارائه دهيد. 

وابسته به آنها ایجاد مي شکود  تفکاوت    (پتانسيل –..................... )جنبشي  ، تفاوت آشکاری در انرژیبا انجام یک واکنش شيميایي

 انرژی که در واکنش ها به شکل گرما ظاهر مي شود. 
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 است؟  در زیر شکل ها فرایندهای فيزیکي نشان داده شده کدام مربوط به ()آ( و )بهر یک از شکل های  تعيين کنيدبا بيان دليل  6

 ب(                           آ(                                                              
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 از پس  1T با دمای اوليه ردف بررسي تغيير دمای آب درون بشهدر شکل مقابل  7

 بر این اساس است.  درون آب 2Tبا دمای قرار دادن فلز 

  سامانه کدام است؟ آ(

I )آب درون بشر 

IIآب درون بشر و فلز ) 

IIIبشر، آب درون آن و فلز ) 

 چرا نمي توان گفت انرژی گرمایي فلز از است،  1T < 2Tب( با توجه به اینکه 

 آب بيشتر است؟

 

 

1 
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 )نياز به ارائه دليل نيست( داده شده است.کدام نمودار، مربوط به کدام واکنش  8

-1  آ(
KJ.mol  822  +NaCl2 → 2Cl  +Na2                                  )2 بF3  +2Br → 1-

KJ.mol 8/366  +3BrF2 

 

 

 

 

 

 

-1، برابر 8H3C(gبا توجه به این که گرمای واکنش سوختن گاز پروپان ) ب(
KJ.mol 2644-  1و جرم مولي این گاز-

g.mol 60/44 

 کسر تبدیل های الزم را بنویسيد.  برای مراحل داده شده، مي باشد، در شکل مقابل

 

 

 

 

 

 

1 

 را کامل کنيد. داده شدهزیر هر یک از جمله های  یدر شکل ها موجودبا توجه به اطالعات  0

 

 ب(                                                                                                        آ(
 

 

 

 

 

 

 

 بستگي ..................... . که به مقدار ماده  از ماده است دما کميتي نتيجه مي گيریم )آ( شکل با توجه به آ(

 ...................  وابسته دمابه  انرژی گرمایيبا جرم های برابر  یکسان دو ماده برای ،مي توان گفتبه شکل )ب(  با بررسيب(
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)فلش های به سمت داخکل گرمکای مصکرف شکده بکرای شکسکتن       در شکل زیر واکنش سوختن گاز متان نمایش داده شده است.  16

 پيوندهای اوليه و فلش های به سمت بيرون گرمای توليد شده از تشکيل پيوندهای جدید را نشان مي دهند.( 

 

 

 

 

 

 

 چرا؟  مقدارهای )مثبت یا منفي( هستند؟ 2Qو  1Qآ( 

مي باشد. بر این اساس پيش بيني کنيد در این واکنش  -KJ.mol 806-1ب( واکنش از نوع سوختن بوده و گرمای حاصل از آن برابر 

 انرژی پيوندهای اوليه در واکنش دهنده ها  بيشتر است یا پيوندهای جدید در فراورده ها؟ چرا؟ 

 

2 

 

 Bنمودار                                 

 پایاني  حالت

 

 آغازی  حالت

 Aنمودار                                  

 آغازی  حالت 

 

 پایاني  حالت 
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پس از اضافه کردن دانه های سرب  نآافزوده مي شود و دمای نهایي  22 ℃گرم آب با دمای اوليه  56سرب به  گرم 156مطابق شکل  11

مي رسد. گرمای ویژه سرب  8/28 ℃به 

        را به دسکت آوریکد. )گرمکای ویکژه آب    
1-K.1-g.J 18/4 ).مي باشد 
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شکل زیر واکنش تجزیه مولکول های آب و توليد گازهای هيدروژن و اکسيژن را نشان مي دهد. )گوی های روشن هيدروژن و گوی  12

 mol.KJ 286      +(g)2O ( +g)2H2       → (g)O2H2-1گرمای واکنش =                 .(  مي باشندژن اکسيهای تيره 
 آ( این واکنش گرماگير است یا گرماده؟ 

 ب( نمودار تغيير انرژی را برای این واکنش رسم کنيد. 

پ( در این واکنش کدام یک از واکنش دهنکده هکا یکا فکراورده هکا      

 پایدارترند؟ چرا؟ 

 

 

 

2 

 (g.mol :16=O   ،1=H ،12=C-1) طبق واکنش زیر چند کيلو ژول گرما آزاد مي شود؟، OH5H2C(lاتانول )گرم  6/1از سوختن  13

                                        1-KJ.mol 1368-  =گرمای واکنش         (g)O2H3 ( +g)2CO2 → (g)2O3 ( +g)OH5H2C 
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. اگر به جای گرافيکت از المکاس   شودمي گرما آزاد  kJ 75، ظرف واکنش، درون  C(S -)گرافيت+  4CH → (g)2H2(gدر واکنش  ) 14

 C(S -الماس) → C(S -)گرافيت+ = گرمای واکنش:   KJ 0/1استفاده شود، گرمای آزاد شده چند کيلو ژول خواهد بود؟                  
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کيلو ژول بر مول است. اگر در فراورده های واککنش زیکر    44 با برابر O2H→ (l)O2H(g)گرمای مورد نياز برای فرایند تبخير آب:  15

(l)O2H ( را باg)O2H  ،چقدر خواهد بود؟ محاسبه کنيد.واکنش  گرمایجایگزین کنيم         
     C2H5OH)l( + 3O )2 g( → 2CO )2 g( + 3H2O)l(  ,  1367 = گرمای واکنش-  kJ 
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 نمره 02جمع بارم سوالها 
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