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آموزشگاه پرسا

کدام گزینه بیان صحیحی از قانون هس نمی باشد؟  1

براي واکنش هایی استفاده می شود که شامل چند مرحله باشند.

جزء روش هاي غیرمستقیم تعیین گرماي واکنش می باشد.

اگر معادله ي یک واکنش از جمع معادله هاي چند واکنش دیگر به دست آید،  آن نیز از جمع جبري  هاي همه ي واکنش هاي تشکیل دهنده ي آن به دست
می آید.

نمی توان از آن براي واکنش هایی که تولید مقادیري به جز یک مول فراورده می کنند، استفاده کرد.

ΔH∘ΔH∘

کدام گزینه نادرست است؟  2

براي تعیین آنتالپی واکنش به روش مستقیم، از دستگاهی به نام گرماسنج استفاده می شود.

آنتالپی بسیاري از واکنش هاي شیمیایی را نمی توان به روش مستقیم اندازه گیري کرد.

 اگر معادلۀ واکنشی را بتوان از جمع معادلۀ دو یا چند واکنش دیگر به دست آورد،   آن نیز از جمع جبري   همان واکنش ها به دست می آید.

هیدروژن پراکسید با نام تجاري آب اکسیژنه را می توان از طریق واکنش   تهیه کرد.

ΔHΔH

(g) + (g) → (l)H2 O2 H2O2

انرژي پیوندهاي   و   و   به ترتیب برابر  و  و  کیلوژول بر مول است. اگر آنتالپی تبخیر آب  3

برابر  کیلوژول بر مول باشد، از سوختن  گرم گاز هیدروژن در اکسیژن در دما و فشار اتاق چه مقدار گرما برحسب کیلوژول تولید می شود؟ 

H − HO = OO − H432494459

4410

(H = 1g ⋅ mo )l−1

28356614152420

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  4
«جهت انتقال انرژي در فرایند  .................. هم سو با جهت انتقال انرژي در فرایند  .................. است.

هم دما شدن شیر داغ در بدن – گوارش بستنی در بدن

هم دما شدن چاي داغ با دماي اتاق – هم دما شدن بستنی در بدن

هم دما شدن بستنی در بدن – هم دما شدن لیوان آب گرم با مخلوط آب و یخ

هر سه گزینه می توانند به درستی تکمیل کنند.

باتوجه به دو واکنش زیر، کدام گزینه صحیح است؟  5

چون در واکنش دوم گرماي بیش تري آزاد می شود، سطح انرژي فراوردة واکنش دوم پایین تر از سطح انرژي فراوردة واکنش اول است.

گاز  ناپایدارتر از گاز  است و به همین دلیل سطح انرژي  از   پایین تر است.

شمار مول گاز هیدروژن مصرفی در واکنش اول بیشتر است؛ پس سطح انرژي واکنش دهنده ها در واکنش اول باالتر است.

نمودار تغییرات انرژي براي هر دو واکنش نزولی است؛ زیرا در هر دو واکنش گرما آزاد می  شود.

I) (g) + 3 (g) 2N (g) + 92kJN2 H2 − →−−
C25∘

H3

II) (g) + (g) 2N (g) + 183kJN2H4 H2 − →−−
C25∘

H3

N2N2H4N2N2H4

1



کدام گزینه نادرست است؟  6

گرما را می توان هم ارز با آن مقدار انرژي گرمایی دانست که به دلیل تفاوت در دما جاري می شود.

ظرفیت گرمایی ویژة آب از ظرفیت گرمایی ویژة روغن زیتون بیشتر است.

ظرفیت گرمایی ویژه در دما و فشار اتاق، افزون بر نوع ماده به مقدار آن نیز بستگی دارد.

دماي یک ماده معیاري براي توصیف میانگین تندي و میانگین انرژي جنبشی ذره هاي سازندة آن است.

با توجه به واکنش هاي زیر به ازاي تبدیل  گرم فسفر  به فسفر پنتاکلرید  چند کیلوژول گرما آزاد می   7

شود؟ 

6٫2( (s))P4(PC (g))l5

(P = 31g ⋅ mo )l−1

{
(s) + 6C (g) → 4PC (g)P4 l2 l3

PC (g) → PC (g) + C (g)l5 l3 l2

Δ = −1148 kJH1

Δ = 116kJH2

80٫686٫89396٫2

کدام یک از عبارت هاي زیر درست اند؟  8
الف) الماس و گرافیت دو آلوتروپ کربن هستند و گرماي حاصل از سوختن یک مول از هر یک از آن ها در شرایط یکسان با هم نابرابر است.

ب) گرماي یک واکنش شیمیایی در دما و فشار ثابت، به نوع و مقدار مواد واکنش دهنده، نوع فراورده ها و حالت فیزیکی آن ها بستگی دارد.
پ) زغال کک، واکنش دهنده اي رایج در استخراج آهن بوده که تأمین کنندة انرژي الزم براي انجام این واکنش نیز است.

ت) سطح انرژي مواد فراورده  در فرایند سوختن گرافیت و فرایند تولید آمونیاك از مواد واکنش دهنده به ترتیب کم تر و بیش تر است.
ث) الماس نسبت به گرافیت سخت تر و پایدارتر است، زیرا سطح انرژي آن باالتر است.

ت، ث الف، ب، پ ب، ت، ث الف، پ

در نسل جدید کاتالیزگرها به منظور حذف آالینده هاي  و  از گاز آمونیاك طبق واکنش موازنه نشدة زیر استفاده می گردد.  9
نسبت مجموع ضرایب ترکیبات اکسیژن دار به مجموع ضرایب ترکیباتی که فاقد اکسیژن هستند، در معادلۀ موازنه شده برابر با چند است و به ازاي

) (گزینه ها را از راست به چپ مصرف  گرم گاز آمونیاك حدوداً چند کیلوژول گرما مبادله می شود؟ (
بخوانید.)

نوع پیوند

میانگین آنتالپی پیوند 

NONO2

5٫95N = 14, H = 1 : g ⋅ mol−1

N (g) + N (g) + NO(g) → (g) + O(g)H3 O2 N2 H2

N ≡ NN = ON − ON − HO − H

945607201391463(kJ ⋅ mol−1

)

875٫33 − 1٫25158٫72 − 1٫25158٫72 − 0٫8875٫33 − 0٫8

کدام گزینه درست است؟  10

واکنش اکسایش گلوکز با آزادشدن انرژي همراه است؛ بنابراین با انجام این فرآیند دماي بدن افزایش می یابد.

یک ویژگی بنیادي در اغلب واکنش هاي شیمایی دادوستد گرما با محیط پیرامون است.

گرماي آزاد یا جذب شده در هر واکنش شیمیایی به طور عمده وابسته به تفاوت میان انرژي پتانسیل مواد واکنش دهنده و فرآورده است.

در واکنش اکسایش گلوکز، سطح انرژي فرآورده ها باالتر از سطح انرژي واکنش دهنده ها است؛ بنابراین فرآورده ها ناپایدارترند.
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آموزشگاه پرسا


