


 شیمی یازدهم فصل دوم تشریحی

)سولفات، تیغه اي از جنس روي قرار داده است. شکل زیر پیشرفت واکنش  با دانش آموزي درون یک محلول محتوي  مول مس ( - 1

 را در این آزمایش نشان می دهد، با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.   

آ) واکنش پذیري فلز روي را با مس مقایسه کنید. 

ب) با گذشت زمان مقدار و  چه
تغییري می کند؟ چرا؟ 

پ) اگر شمار مول هاي مصرف شده از هر واکنش دهنده در واحد زمان بیانگر سرعت مصرف آن باشد، سرعت مصرف  را برحسب 

 حساب کنید.

0٫03IIZn(s)

CuS (aq)O4

C (aq)u2+Cu(s)

c (aq)u+2

molmin−1

عوامل موثر بر سرعت واکنش هاي زیر را شرح دهید.  - 2

الف) یک عدد قرص جوشان را به دو بخش مساوي تقسیم می کنیم و هر یک را به ترتیب در قوطی فیلم عکاسی حاوي  آب  و دیگري 

آب  می ریزیم، قوطی دوم در زمان کوتاه تري پرتاب می شود. 

، همزمان  قرص جوشان را در قوطی اول و سپس  قرص جوشان را در قوطی دوم ب) درون دو قوطی فیلم عکاسی  آب با دماي 

می اندازیم، قوطی اول زودتر پرتاب می شود. 

ج) یک عدد قرص جوشان را به دو بخش مساوي تقسیم می کنیم، سپس نیمی از قرص را در هاون ساییده و در یک قوطی عکاسی حاوي  آب با

دماي  می ریزیم و نیمه ي دیگر قرص را در قوطی عکاسی دوم حاوي  آب با دماي  می اندازیم، در قوطی اول گاز کربن دي اکسید
سریع تر تولید می شود.
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اغلب ورزشکاران براي درمان آسیب دیدگی هاي خود از بسته هایی استفاده می کنند که به سرعت گرما را انتقال می دهند. اساس کار این بسته ها انحالل - 3
برخی ترکیب هاي یونی در آب است. باتوجه به معادله هاي ترموشیمیایی زیر به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهید. 

الف) کدام فرآیند انحالل براي سرد کردن محل آسیب دیدگی مناسب است؟ چرا؟ 

ب) از انحالل کامل   کلسیم کلرید خشک در آب چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟

N N (s) + 26kJ N (aq) +N (aq)H4 O3 −→−
در آب

H+
4 O−

3

CaC (s) C (aq) + 2C (aq) + 83kJl2 −→−
در آب

a
2+

l
−

2٫22g

a( ( b( ( c( (

هر یک از سامانه ها در شکل زیر محتوي یک نمونه گاز نجیب در دماي اتاق است. باتوجه به آن پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهید. الف) در کدام - 4
ظرف ها هلیم و در کدام ظرف آرگون وجود دارد؟ چرا؟

ب) انرژي گرمایی سامانۀ  و  را با یکدیگر مقایسه کنید. 

پ) انرژي گرمایی سامانۀ  و  را با یکدیگر مقایسه کنید. 
ت) اگر گازهاي موجود در این سامانه ها بدون داد و ستد انرژي با محیط پیرامون مخلوط شوند کدام

کمیت (دما – انرژي گرمایی) تغییر می کند؟ توضیح دهید.

ab

ac

از مصرف هر گرم آلومینیوم در واکنش ترمیت   گرما آزاد می شود.  - 5

الف) این مقدار گرما دماي صد گرم آب خالص را چند درجۀ سلسیوس افزایش می دهد؟ 

ب)   واکنش ترمیت را حساب کنید.

15٫24kJ

2Al(s) + F (s)→A (s) + 2Fe(l)e2O3 l2O3

ΔH

1

درپى غذاى سالم



ستون سمت راست در جدول زیر چهار الگو براي کاهش رد پاي غذا را نشان می دهد.  - 6
مشخص کنید هر بیانی از اصل شیمی سبز در ستون سمت چپ با کدام الگو همخوانی دارد؟ 

بیانی از اصل شیمی سبز الگوي کاهش ردپاي غذا 
کاهش مصرف انرژي خرید به اندازه نیاز 

طراحی مواد و فرآورده هاي شیمیایی سالم تر کاهش مصرف گوشت و لبنیات 
کاهش تولید زباله استفاده از غذاهاي بومی و فصلی 

کاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسته به محیط زیستکاهش مصرف غذاهاي فراوري شده 
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- باتوجه به جدول و نمودار داده شده، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. 7

الف) در سه دقیقۀ نخست، (گلوکز)  و (مالتوز)  را برحسب  حساب کنید. 
ب) سرعت واکنش را در هفت دقیقۀ نخست و هفت دقیقۀ دوم حساب کنید. کدام یک بیشتر است؟ چرا؟ 

پ) هر یک از منحنی هاي  و  مربوط به کدام مادة شرکت کننده است؟ توضیح دهید.

R̄R̄mol ⋅ ⋅L−1 s−1

ab

زمان

B
A

C

مول

( در نمودار داده شده، منحنی  نشان دهندة تغییر مول هاي یکی از مواد فرآورده در واکنش فرضی است. با دلیل مشخص کنید کدام منحنی ( یا  - 8
نشان دهندة افزودن باز دارنده و کدام یک نشان دهندة افزودن کاتالیزگر به سامانۀ واکنش است؟

ABC

0/05

0/04

0/03

0/02

0/01

0 100 200 300 400

باتوجه به نمودار زیر که تغییر مول هاي نوعی رنگ غذا در واکنش با یک محلول سفیدکننده را نشان می دهد، به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهید. - 9

ا لف) مول هاي واکنش دهنده (رنگ غذا) با گذشت زمان چه تغییري می کند؟ چرا؟ 
ب) شیب نمودار مول – زمان چه عالمتی دارد؟ چرا؟ 

پ) توضیح دهید چرا عالمت منفی در رابطه ي زیر نوشته می شود؟ 

ت) سرعت متوسط مصرف رنگ غذا را برحسب مول بر دقیقه بدست آورید.

=R̄(واکنش دھنده)

−Δn
(واکنش دھنده)

Δt

2
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شکل زیر واکنش میان گاز هیدروژن و بخار بنفش رنگ ُید را در دماي معینی نشان می دهد. - 10

اگر هر ذره هم ارز با  مول از ماده و سامانۀ دو لیتري باشد، سرعت واکنش را پس از  دقیقه 

و پس از  دقیقه  برحسب  حساب و با یکدیگر مقایسه کنید.

0٫120(b)

40(c)mol ⋅ ⋅L−1 h−1

چربی ذخیره شده در کوهان شتر هنگام اکسایش افزون بر آب مورد نیاز انرژي الزم براي فعالیت هاي جانور را نیز تأمین می کند. واکنش - 11
ترموشیمیایی آن به صورت زیر است: 

حساب کنید از اکسایش هر کیلوگرم چربی چند کیلوژول انرژي آزاد می شود؟
2 (s) + 163 (g)→ 114C (g) + 110 O(l) , ΔH =−75520kJC57H110O6 O2 O2 H2

باتوجه به واکنش ترموشیمیایی ، آنتالپی واکنش:  را حساب کنید. - 12

(راهنمایی: آنتالپی فرازش (تصعید) ُید را   در نظر بگیرید.)

(g) + (s) + 53kJ → 2HI(g)H2 I2(g) + (g)→ 2HI(g)H2 I2

62٫5 kJ

mol

-  واکنش   را با استفاده از   13

الف) جدول  و  کتاب درسی حساب کنید. 

ب) آنتالپی سوختن اتن و اتان و هیدروژن که به ترتیب برابر با  و  و  کیلوژول بر مول است حساب کنید. 

پ)   محاسبه شده از کدام قسمت را براي گزارش علمی انتخاب می کنید؟ توضیح دهید. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔH(g) + (g) (g)C2H4 H2 − →−−
C25∘

C2H6

23

−1410−1560−286

ΔH

C =C

آنتالپیپیوند

(KJmo )l−1

Cl−Cl242

Br−Br193

I − I151

H − F567

H −Cl431

O=O495

N ≡N945

میانگین آنتالپیپیوند

(KJmo )l−1

C −O380

N −H391

O−H463

C −C348

C =C614

C ≡C839

C =O799

3



باتوجه به جدول زیر به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهید.  - 14

    

 

 

 

 

 
الف) اگر بدن فردي نیاز فوري و ضروري به تأمین انرژي داشته باشد کدام خوراکی را پیشنهاد می کنید؟ چرا؟ 

ب) مصرف کدام خوراکی را براي فعالیت هاي فیزیکی که در مدت طوالنی تري انجام می شوند مناسب می دانید؟ توضیح دهید. 

پ) اگر یک فرد  کیلوگرمی  گرم بادام خورده باشد براي مصرف انرژي حاصل از آن چه مدت باید پیاده روي کند؟ آهنگ مصرف انرژي در

پیاده روي را   در نظر بگیرید.

خوراکی 100gبادامسیببرگھ زردآلو

(kcal)ارزش غذایی

24152579ماده غذایی

0٫510٫1749٫90(گرم)چربی

−−−(میلی گرم)کلسترول

78٫7024٫2025٫90(گرم)کربوھیدرات

3٫390٫2621٫20(گرم)پروتئین

7025

190
kcal

h

با توجه به ساختار ویتامین هاي  و  به پرسش ها پاسخ دهید.  - 15

 ویتامین 

 ویتامین 

DK

D

K

این ویتامین ها درشت مولکول هستند یا پلیمر؟ چرا؟

DH2ویتامین  با چند مول  واکنش می دهد تا ترکیب سیرشده حاصل شود؟ چرا؟

KDنام گروه هاي عاملی را در ویتامین  و  را بنویسید.

Kبخش هاي قطبی را در ویتامین  تعیین کنید.

آیا این ویتامین ها در آب حل می شوند؟ چرا؟

این ویتامین ها در چه موادي وجود دارند؟

مقدار  پتاسیم نیترات را به  آب گرماسنج در دماي  اضافه می کنیم و دماي محلول به  می رسد. آنتالپی انحالل فرایند - 16

 را حساب کنید. گرماي ویژة آب و پتاسیم نیترات به ترتیب  و  ژول بر گرم بر درجۀ سلسیوس
است. 

 

5g100gC35∘
C31∘

KN (s) (aq) +N (aq)O3 −→−
OH2
K+ O−

34٫20٫21

(KN = 101gmo )O3 l−1

4

الف)

ب)

پ)

ت)

ث)

ج)



) یک هیدرید بور بسیار واکنش پذیر است که می تواند با اکسیژن هوا ترکیب شود. به کمک آنتالپی واکنش هاي داده شده، آنتالپی دي بوران ( - 17
واکنش داخل کادر را محاسبه کنید. 

  

B2H6

ΔH =?kJ2B(s) + 3 (g)→ (s)H2 B2H6

1)2B(s) + (g)→ (s)
3
2
O2 B2O3

2) (g) + 3 (g)→ (s) + 3 O(g)B2H6 O2 B2O3 H2

3) (g) + (g)→ O(l)H2
1
2
O2 H2

4) O(l)→ O(g)H2 H2

Δ =−1273kJH1

Δ =−2035kJH2

Δ =−286kJH3

Δ = 44kJH4

واکنش زیر در شرایط  در حال انجام است. اگر در مدت  ثانیه،  گاز هیدروژن تولید شده باشد، سرعت متوسط مصرف - 18

را در  از محلول آن برحسب مول بر لیتر بر دقیقه حساب کنید. 

 

STP905٫6LHCl(aq)

500mL

Mg(s) + 2HCl(aq) →MgC (aq) + (g)l2 H2

با استفاده از جدول زیر، آنتالپی واکنش داده شده را محاسبه کنید.  - 19
پیوند 

انرژي 

C =OO=OO−HC −OC −H

805496463360412(kJ)

2H − −O−H + 3O=OC
|
H

|

H

→ 2O=C =O+ 4H −O−H

نمودار مقابل براي واکنش  رسم شده است.  - 20
آ. هر نمودار به کدام مادة شرکت کننده در واکنش تعلق دارد؟ 

ب. سرعت واکنش را در ده دقیقۀ اول حساب کنید.

A→B+ 2C

به  گرم نمونه ناخالص کلسیم کربنات با درصد خلوص  گرما می دهیم تا مطابق معادله  تجزیه - 21

شود. اگر پس از  ثانیه واکنش کامل شود، سرعت متوسط تولید گاز  را برحسب لیتر بر دقیقه  محاسبه کنید. (چگالی  در

شرایط آزمایش را برابر  در نظر بگیرید.)  

5%80CaC (s)→CaO(s) +C (g)O3 O2

30CO2(L ⋅mi )n−1CO2

1٫1 g ⋅ L−1

(Ca= 40,O= 16,C = 12g ⋅mo )l−1

،  و  تغییر آنتالپی  واکنش  را به دست آورید.  با استفاده از قانون هس و به کمک واکنش هاي  - 22123(ΔH)4
1) 4 (g) + 2 (g)→ 4 O(l)H2 O2 H2

2) (g) + 4 (g)→ 3C (g) + 2 O(l)C3H4 O2 O2 H2

3) (g) + 5 (g)→ 3C (g) + 4 O(l)C3H8 O2 O2 H2

4) (g) + 2 (g)→ (g)C3H4 H2 C3H8

Δ =−1144kJH1

Δ =−1937kJH2

Δ =−2220kJH3

Δ =?kJH4

5



آ. ارزش سوختی اتانول  برابر  کیلوژول بر گرم است. آنتالپی سوختن اتانول را برحسب   حساب کنید.  - 23

 ب. گرماي مبادله شده در کدام یک از فرآیندهاي زیر بیانگر آنتالپی پیوند  است؟ دو دلیل بیاورید. 

( OH)C2H529٫74kJ ⋅mol−1

( OH = 46g ⋅mo )C2H5 l−1

Br2

a)Br(g) +Br(g)→Br−Br(l)

b)Br(g) +Br(g)→Br−Br(g)

c)Br−Br(l)→Br(g) +Br(g)

d)Br−Br(g)→Br(g) +Br(g)

عبارت هاي زیر را با واژة مناسب کامل کنید. - 24
آ) حذف اکسیژن از محیط نگهداري مواد غذایی و خوراکی ها سبب (افزایش - کاهش) زمان ماندگاري و بهبود کیفیت آن ها خواهد شد.

ب) هرچه گسترة زمان انجام یک واکنش (کوچک تر - بزرگ تر) باشد، آهنگ انجام آن واکنش تندتر است و واکنش سریع تر انجام می شود. 

پ) افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات باعث تشکیل  رسوب سفید رنگ نقره کلرید می شود.

ت) اشیاي آهنی در هواي مرطوب به  زنگ می زنند. زنگار تولید شده در این واکنش ترد و شکننده است.

بھ آرامی

بھ سرعت
تندی

کندی

به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. - 25
آ) سه روش سنتی براي افزایش زمان ماندگاري مواد غذایی نام ببرید. 

ب) یک عامل طبیعی براي افزایش زمان ماندگاري مواد غذایی را بنویسید. 
پ) چرا زمان ماندگاري مواد غذایی در محیط گرم، روشن و مرطوب کوتاه تر است؟ 

ت) برخی از روش هاي نوین و امروزي را براي ماندگاري مواد غذایی بنویسید.

سرعت واکنش هاي شیمیایی زیر را با یکدیگر مقایسه کنید. - 26
آ) زنگ زدن اشیاي آهنی 

ب) انفجار 
پ) تجزیۀ سلولز کاغذ 

ت) افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات

گزینۀ مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید. - 27

آ) محلول این ترکیب بنفش رنگ است.   

ب) کاتالیزگر واکنش تجزیۀ آب اکسیژنه است.   
پ) تجزیۀ این ماده باعث زرد و پوسیده شدن ورقه هاي کتاب می شود. (ساکاروز - مالتوز - سلولز) 

ت) رسوب سفید رنگ نامحلول در آب   

ث) بر اثر حل کردن جوش شیرین در آب این گاز تولید می شود.   

ج) با انداختن قرص جوشان در آب این گاز تولید می شود.   

(KMn −CuS − )O4 O4 H2O2

(KI − ZnS −KMn )O4 O4

(NaCl−AgCl− Pb )I2

( −C − S )H2 O2 O2

(C − − )O2 O2 H2

در هر مورد اثر چه عاملی بر سرعت واکنش بررسی می شود؟  - 28
آ) شکر سریع تر از حبه هاي قند در آب حل می شود.  

ب) در شرایط یکسان، فلز سدیم در هوا بسیار سریع تر از فلز آهن در هوا اکسید می شود. 

پ)  با آب جوش واکنش نمی دهد ولی با بخار آب جوش واکنش می دهد. 
ت) افزایش سختی آب باعث رسوب گذاري سریع تر در جدار داخلی کتري می شود. 

ث) خالل چوب بستنی نسبت به یک قطعه چوب ضخیم راحت تر و سریع تر می سوزد.

Al
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یک تکه زغال چوب به شکل مکعب با طول ضلع  را در نظر بگیرید. - 29
آ) حجم و مساحت این تکه زغال را حساب کنید. 

ب) کدام قسمت (مساحت یا حجم) بیانگر سطح تماس این تکه زغال است؟ 
پ) اگر این تکه زغال را به دو قسمت مساوي تقسیم کنید، حجم و مساحت آن چه تغییري می کند؟

2cm

) چند با توجه به دو معادلۀ موازنه نشدة زیر، اگر  باشد، حساب کنید سرعت متوسط تولید آلومینیم اکسید در واکنش ( - 30

) خواهد بود؟   برابر سرعت تولید نیتروژن در واکنش (

(S ) = 2 (Na)R̄ O3 R̄a

b

a)A (s)→A (s) + S (g)l2(S )O4 3 l2O3 O3

b)Na (s)→Na(s) + (g)N3 N2

با توجه به شکل زیر، به پرسش هاي داده شده، پاسخ دهید. - 31
آ) نام ترکیب چیست؟ 

ب) فرمول مولکولی آن را مشخص کنید.پ) در ساختار این ترکیب چند پیوند اشتراکی دوگانه
وجود دارد؟ 

ت) این ترکیب با چند مول گاز هیدروژن سیر می شود؟ 

براي افزایش دماي  گرم آب خالص به اندازة  به چند کالري و یا چند ژول گرما نیاز داریم؟ - 326C6∘

نمودارهاي تقریبی مربوط به هر یک از موارد زیر را براي آب و اتانول رسم کنید. (گرماي ویژة آب و اتانول به ترتیب  و - 33

 است.)

4٫184J ⋅ ⋅g−1 k−1

2٫43J ⋅ ⋅g−1 k−1

- گرم از یک قطعه فلز خالص تا دماي  گرم شده است. اگر این قطعه فلز درون  گرم آب  قرار داده شود دماي نهایی آب 34

به  می رسد. با انجام محاسبه مشخص کنید که فلز مورد نظر کدام یک از مواد جدول زیر است؟   
آلومینیوم طال آهن فلز 

   گرماي ویژه  

150C310∘100C10∘

C83٫2∘( = 4٫184J ⋅ )Cآب g−1⋅∘C−1

J/g∘C ∘0٫4510٫1280٫900

جسم  به جرم  و دماي  و ظرفیت گرمایی ویژه  را در تماس با جسم  به جرم  و دماي  و - 35

ظرفیت گرمایی ویژه  قرار می دهیم تا هم دما شوند. دماي نهایی چند درجۀ سلسیوس خواهد بود؟ (گرما فقط بین جسم  و  مبادله
می شود و هیچ مقداري تلف نمی شود.)

A100gC100∘2J ⋅ g−1⋅∘C−1B150gC80∘

4J ⋅ g−1⋅∘C−1AB

در شرایط  براي افزایش دماي  گاز اکسیژن به میزان  چند ژول گرما الزم است؟ - 36STP7lit25K

( = ٫22cal ⋅ , O= 16g ⋅mo )Cاکسیژن g
−1⋅∘C−1

l
−1

مقداري آب  در یک ظرف از جنس نقره موجود است. با دادن  گرما به این ظرف دماي آب به  و دماي ظرف به  - 37

می رسد. اگر دماي اولیۀ آب و ظرف یکسان باشد، جرم آب چند گرم بوده است؟ (ظرفیت گرمایی ظرف نقره اي  است.)
C25∘1280calC45∘

C85∘

8cal⋅∘C−1

از سوختن  مول گوگرد خالص در اکسیژن براي تولید گوگرد دي اکسید  گرما آزاد می شود. از سوختن  گوگرد  آن خالص است - 38

( چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ (فرض کنید ناخالصی هاي گوگرد در واکنش شرکت نمی کنند.) (

1296kJ1g%64

S = 32g ⋅mol−1

از تجزیۀ هر گرم  مقدار  گرما آزاد می شود با گرماي آزاد شده از تجزیۀ  مول از این ماده چند گرم جیوه از تجزیۀ جیوه - 39

 اکسید بدست می آید؟ 

C3H5N3O96٫3kJ2

(II)

2HgO(s)→ 2Hg(l) + (g) , ΔH =+180kJO2

(Hg= 200 , C = 12 , H = 1 , O= 16 , N = 14g ⋅mo )l−1

اگر در واکنش مقدار  مول آهن مذاب به دست آید با گرماي آزاد شده - 40

چند گرم گاز نیتروژن را می توان از واکنش  به دست آورد؟ 

2Al(s) + F (s)→ 2Fe(l) +A (s) + 874kJe2O3 l2O30٫8

92kJ + 2N (g)→ (g) + 3 (g)H3 N2 H2(N = 14g ⋅mo )l−1
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از مصرف هر گرم آلومینیوم در واکنش ترمیت  کیلوژول گرما آزاد می شود. - 41

الف) این مقدار گرما دماي صد گرم آب خالص را چند درجۀ سانتی گراد افزایش می دهد؟ 

ب)  واکنش ترمیت را محاسبه کنید. 

15٫24

2Al(s) + F (s)→A (s) + 2Fe(l)e2O3 l2O3

ΔH(Al= 27g ⋅mo )l−1

اگر میانگین آنتالپی پیوند  برابر  باشد براي تبدیل کردن  حاصل از سوزاندن کامل  متان به اتم هاي - 42

سازندة گازي به چند کیلوژول گرما نیاز است؟ 

C =O(g)800kJ ⋅mol−1CO26٫4g

(1mol C = 16g)H4

باتوجه به داده هاي زیر تفاوت میانگین آنتالپی پیوندهاي  و  چند  است؟  - 43C ≡CC =CkJ ⋅mol−1

(I) C (g)→C(g) + 4H(g) , ΔH = 1648kJH4

(II) (g)→ 2C(g) + 4H(g) , ΔH = 2260kJC2H4

(III) (g)→ 2C(g) + 2H(g) , ΔH = 1661kJC2H2

باتوجه به داده هاي جدول زیر آنتالپی واکنش  و واکنش  چه رابطه اي دارند؟ - 44

    پیوند 

میانگین آنتالپی پیوند   

III

(I)6N(g) + 12H(g)→ 3 (g)N2H4

(II)6N(g) + 12H(g)→ 4N (g) + (g)H3 N2

N −NN =NN ≡NN −H

(kJ ⋅mo )l−1163409944388

OH CH3
N

CH3CH3

O H

C
O
NH2

O
O H

O HOOH
a b

c))

) )))

ساختار تتراسیکلین داده شده به موارد زیر پاسخ دهید: - 45

) چه تعداد اتم کربن دارد؟ 

) چه تعداد گروه هیدروکسیل دارد؟ 

) چه تعداد پیوند  دارد؟ 

) نام گروه هاي عاملی مشخص شده روي شکل را بنویسید.

1

2

3C =C

4

O
N

CH

NNO

N
CH3

CH3

3 نوع گروه هاي عاملی را در ترکیب زیر تعیین کنید. - 46

اگر درصد کربوهیدرات، چربی و پروتئین یک نمونه شکالت به ترتیب  و  و  درصد باشد براي افزایش دماي  آب به میزان  چند - 47

گرم شکالت  خالص باید به طور کامل سوزانده شود؟ (بازده واکنش سوختن  و  گرماي ویژة آب)

811122kgC60∘

%80%70= 4٫2J ⋅ g−1⋅∘C−1

درون یک گرماسنج لیوانی  گرم محلول هیدروکلریک اسید با غلظت معین ریخته ایم و دماسنج دماي آغازي را  نشان می دهد. با - 48

افزودن  گرم سدیم هیدروکسید خالص به آن و انجام واکنش دما به  می رسد. اگر گرماي ویژة مواد موجود در سامانه برابر 

فرض شود  واکنش زیر را محاسبه کنید. 

149٫5C25∘

0٫526٫1∘4٫18J ⋅ g⋅∘C−1

ΔH

(Na= 23 , O= 16 , H = 1g ⋅mo )l−1

NaOH(aq) +HCl(aq)→NaCl(aq) + O(l)H2

گرماي کدام واکنش را می توانیم در گرماسنج لیوانی اندازه بگیریم؟ چرا؟  - 49

1) S (aq) + 2NaOH(aq)→N S (aq) + 2 O(l)H2 O4 a2 O4 H2

2) OH(l) + 3 (g)→ 2C (g) + 3 O(g)C2H5 O2 O2 H2
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درون یک گرماسنج لیوانی بر اثر حل شدن  گرم پتاسیم نیترات  در  گرم آب دماي آنها از  به  در محلول رسیده - 50

است. اگر گرماي ویژة مواد موجود در سامانه برابر  باشد  واکنش زیر را حساب کنید. 

5(KN )O395C35∘
C31∘

4٫2J ⋅ g−1⋅∘C−1ΔH

KN (s) (aq) +N (aq)O3 −→
آب

K
+

O−
3

(K = 39 , O= 16 , N = 14g ⋅mo )l
−1

باتوجه به واکنش هاي  و  و  واکنش  را بدست آورید. - 51IIIIIIB+D→C

I)A+B→ C Δ =−110kJ
1
2

H1

II)A+B→E Δ = 80kJH2

III)A+E→D Δ =−100kJH3

با استفاده از واکنش هاي زیر آنتالپی واکنش  را بدست آورید:   - 523N (g) + O(l)→ 2HN (l) +NO(g)O2 H2 O3

1) N (g) +HN (l)→N N (s) , Δ =−145٫7kJH3 O3 H4 O3 H1

2) 3NO(g)→ O(g) +N (g) , Δ =−1169٫2kJN2 O2 H2

3) 4N (g) + 5 (g)→ 4NO(g) + 6 O(l) , Δ =−1169٫2kJH3 O2 H2 H3

4) NO(g) + (g)→N (g) , Δ =−56٫6kJ
1
2
O2 O2 H4

5) N N (s)→ O(g) + 2 O(l) , Δ =−125٫2kJH4 O3 N2 H2 H5

باتوجه به واکنش هاي زیر:  - 53

اگر  گرم هیدرازین مطابق واکنش  بسوزد چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ 

(g) + 3 (g)→ 2N (g) , Δ =−92kJN2 H2 H3 H1

2 (g) + (g)→ 2 O(g) , Δ =−484kJH2 O2 H2 H2

(g) + (g)→ 2N (g) , Δ =−187kJN2H4 H2 H3 H3

8(g) + (g)→ (g) + 2 O(g)N2H4 O2 N2 H2

(N = 14 , H = 1g ⋅mo )l−1

در دو واکنش زیر، تعداد مول فلز مصرف شده در زمان هاي یکسان برابر است. نسبت جرم گاز تولید شده - 54

) را بدست آورید؟  ) به جرم گاز تولید شده در واکنش ( 12در واکنش (

(H = 1 , O= 16 , N = 14 : g ⋅mo )l
−1

1) 2Al(s) + 6HCl(aq)→ 2AlC (aq) + 3 (g)l3 H2

2) 3Cu(s) + 8HN (aq)→ 3Cu (aq) + 2NO(g) + 4 O(l)O3 (N )O3 2 H2

با توجه به جدول رو به رو که غلظت سه ماده ي  و و را نشان می دهد. به جاي  و  به ترتیب چه اعدادي می توان نوشت؟  - 55

                                                                     (           زمان (

          «           غلظت «

                                                  

                                                  

                                                 

ABCxy

1050s

M

11٫31٫7

x0٫20

y0٫80

A

B

C
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، اگر جدول زیر داده هاي تجربی مربوط به واکنش را نشان بدهد، به جاي  و  چه باتوجه به معادله: - 56
مقادیري باید نوشت؟ 

2C (g)→ 2C (g) + 7 (g)l2O7 l2 O2xy

زمان

0

100
200

[C ]l2O7

4 × 10−3

2 × 10−3

1 × 10−3

[C ]l2

0

x

y

 ، با توجه به واکنش:  - 57
پس از موازنه: الف) ضریب مولی آب را تعیین کنید. 

» چند برابر سرعت متوسط مصرف  است؟  ب) سرعت متوسط تولید «

پ) نمودار غلظت – زمان را براي  و  رسم کنید.

20HN (aq) + 3 (s) + x O (l)→ 12 P (aq) + 20NO (g)O3 P4 H2 H3 O4

PH3 O4OH2

OH2NO

با بررسی داده هاي جدول زیر، که تغییرات غلظت  را در واکنش:  نشان می دهد:   - 58

الف) مقدار  تشکیل شده در گستره ي زمانی این پنچ آزمایش را تعیین کنید. 

، در گستره ي زمانی این پنچ آزمایش برحسب  را بدست آورید.  ب) سرعت متوسط تشکیل 
پ) نمودار سرعت - زمان گاز اکسیژن را رسم کنید. 

N2O52 (g)→ 4NO (g) + (g)N2O5 O2

NO2

O2mol ⋅ ⋅L−1 s−1

400
0٫010

300
0٫012

200
0٫014

100
0٫017

0
0٫020

(s)زمان

[ ]mol ⋅N2O5 L
−1
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