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نام و نام خانوادگی

کدام گزینه نادرست است؟1

تغ�ر آنتالپی هر سامانه، هم  ارز با مقدار گرمایی است که آن سامانه، در حجم ثابت با محیط پیرامون دادوستد می  کند. (1

برای توصیف یک نمونه ماده باید دما، فشار و مقدار آن نمونه ماده مشخص شود. (2

مجموع انرژی  های جنبشی و پتانسیل تک  تک ذرات سازندۀ یک ماده، هم  ارز با محتوای انرژی یا آنتالپی آن ماده است. (3

ذرات سازندۀ ماده با یکدیگر برهم کنش دارند و افزون بر انرژی جنبشی، دارای انرژی پتانسیل نیز هستند. (4
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نمودار زیر تغ�رات غلظت گاز  تولیدی در واکنش زیر را نمایش می دهد (حجم ظرف: 2

در کدام گزینه تغ�ر اعمال شده و نمودار ارائه شده برای آن می تواند هم خوانی داشته

باشد؟

H۲(۱L

۲Al(s) + ۶HCl(aq) → ۲AlCl  (aq) +۳ ۳H  (g)۲

(1

(2

(3

(4

کدام یک از واکنش های زیر گرمای بیشتری آزاد می کند؟3

(2 (1

(4 (3

۲H  (g) +۲ O  (g) →۲ ۲H  O(l)۲۴H(g) + ۲O(g) → ۲H  O(l)۲

۴H(g) + ۲O(g) → ۲H  O(g)۲۲H  (g) +۲ O  (g) →۲ ۲H  O(g)۲
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شکل زیر واکنش میان گاز هیدروژن و بخار بنفش رنگ ید را در دمای معینی نشان می دهد. اگر هر ذره هم ارز با 0/1 مول از ماده و4

حجم سامانه 2 لیتر باشد، سرعت این واکنش در بیست دقیقه دوم واکنش چند  است؟ اگر واکنش با همین

سرعت پیش برود، پس از گذشت چند دقیقه واکنش کامل می شود؟

mol.L .h−۱ −۱

50 - 0/15 (1

50 - 0/3 (2

100 - 0/15 (3

100 - 0/3 (4

اگر در واکنش زیر، سرعت متوسط تشکیل آب برابر 1/44 گرم  بر ثانیه باشد، سرعت متوسط مصرف هیدروکلریک   اسید، چند مول  بر5

H)دقیقه است؟  = ۱ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

۲HCl(aq) + N aClO(aq) → N aCl(aq) + Cl  (g) +۲ H  O(l)۲

9/6 (2 1/18 (1

4/7 (4 2/4 (3

گرمای آزادشده بر اثر واکنش  گاز آمونیاک با مقدار کافی از گاز اکسیژن در واکنش  را از واکنش چند گرم  با6

مقدار کافی از  مطابق واکنش  می  توان تولید کرد؟ 

۲۵/۵ g(I)OF  ۲

Cl  O۲(II)(N = ۱۴ , H = ۱ , O = ۱۶ , F = ۱۹ : g.mol )−۱

I) ۴N H  (g) + ۳O  (g) → ۲N  (g) + ۶H  O(l) ΔH = −۱۵۰۸ kJ۳ ۲ ۲ ۲

II) Cl  O(g) + ۳OF  (g) → ۲O  (g) + ۲ClF  (l) ΔH = −۳۷۷ kJ۲ ۲ ۲ ۳

243 (2 81 (1

496 (4 324 (3

از حل کردن ۲ گرم کلسیم کلرید جامد در ۵۰ میلی لیتر آب در دمای اتاق به اندازه ای گرما آزاد می شود که می تواند دمای محلول را7

تا  باال ببرد. آنتالپی انحالل کلسیم کلرید چند کیلوژول بر مول است؟ (ظرفیت گرمایی ویژۀ آب  و

چگالی آب  است) 

۳۲/۱ C∘۴/۲ J.g . C−۱ ∘ −۱

۱ g.mL−۱(Ca = ۴۰ , Cl = ۳۵/۵ : g.mol )−۱

-29/45 (2 -82/75 (1

-13/13 (4 -66/66 (3

در یک گرماسنج لیوانی 0/24 گرم منیزیم را با مقدار ۱۰۰ میلی لیتر  مخلوط می کنیم. تمام منیزیم به طور کامل واکنش می دهد8

و دما  افزایش می یابد.  واکنش چند کیلوژول بر مول است؟

 (معادله موازنه شود)

HCl

۶ C∘ΔH

(M g = ۲۴ : g.mol , d  =−۱
 محلول  ۱ g.mL , C  =−۱

 محلول  ۴/۲ J.g . C )−۱ ∘ −۱

M g + HCl → M gCl  +۲ H  ۲

-125 (2 -1/25 (1

-252 (4 2/52 (3
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با توجه به شکل زیر، که به واکنش فرضی  در یک ظرف چهار لیتری مربوط است، سرعت متوسط واکنش در فاصلۀ9

زمانی  تا  چند  و چند برابر سرعت متوسط آن در فاصلۀ زمانی  تا  است؟ (هر گوی هم ارز 0/05

مول از هر ماده است)

A → B

t  ۲t  ۳mol. L .min−۱ −۱t۳t۴

(1

(2

(3

(4

۱/۵ , ۷/۵ × ۱۰−۳

۱/۵ , ۱/۸۷۵ × ۱۰−۳

۳ , ۱/۸۷۵ × ۱۰−۳

۳ , ۷/۵ × ۱۰−۳

اگر دمای 10 گرم از یک قطعه فلز خالص براثر جذب 117/5 ژول گرما به اندازه  باالتر رود، این فلز کدام است؟ (ظرفیت10

گرمایی ویژه سرب، نقره، نیکل و آلومینیم را برحسب  برابر با

 در نظر بگیرید)

۵۰ C∘

J.g . C−۱ ∘ −۱

۹/۰۲ × ۱۰ , ۳/۴ ×−۱ ۱۰ , ۲۳/۵ ×−۱ ۱۰ , ۱۲/۹ ×−۲ ۱۰−۲

آلومینیم (2 سرب (1

نقره (4 نیکل (3

در واکنش  (موازنه نشده است)، اگر سرعت متوسط مصرف گاز اکسیژن 11

باشد، جرم آب تولیدشده در مدت زمان 1 دقیقه چند گرم خواهد بود؟ 

C  H  +۳ ۸ O  →۲ CO  +۲ H  O۲۰/۱۵mol.s−۱

(H = ۱ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

32/4 (2 129/6 (1

162 (4 202/5 (3

H)کدام یک از عبارت های زیر درست است؟ 12 = ۱ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

گرماسنج لیوانی برای اندازه گیری گرمای واکنش در حجم ثابت به کار می رود که هم ارز با آنتالپی واکنش است. (1

سوختگی حاصل از ریختن 100 گرم آب  روی پوست، با سوختگی حاصل از 100 گرم روغن زیتون با دمای  (2

یکسان است.

اگر ظرفیت گرمایی ویژۀ آب  باشد، برای افزایش دمای 2 مول آب به اندازۀ  به 72 کالری گرما (3

نیاز است.

گرما را می توان هم ارز انرژی گرمایی دانست که به علت تفاوت در انرژی گرمایی جاری می شود. (4

۱۰۰ C∘۱۰۰ C∘

۴/۱۸۴ J.g .K−۱ −۱۲ C∘

کدام مورد، درست است؟13

راه های گوناگون دیگری برای تأمین انرژی بدن به جز گوارش غذا (چربی ها و قندها) وجود دارد. (1

مصرف پتاسیم برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان، بسیار مفید است. (2

تبدیل ماده به انرژی، تنها منبع حیات بخش انرژی در زمین است. (3

سرانۀ مصرف مواد غذایی در کشورهای مختلف، یکسان است. (4
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گرمای واکنش تهیۀ کدام ترکیب از عنصرهای سازنده اش را می توان به شکل مستقیم به دست آورد؟14

(2 (1

(4 (3

N  H۲ ۴H  O۲ ۲

CO۲CH۴

باتوجه به واکنش های زیر و مقدار  آن ها،15

، چند کیلوژول گرما صرف برای تشکیل هر مول  مطابق واکنش: 

می شود؟

ΔH

⎩
⎨
⎧H  S(g) +  O  (g) → H  O(l) + SO  (g) , ΔH = −۵۶۲/۶ kJ۲ ۲

۳
۲ ۲ ۲

CS  (l) + ۳O  (g) → CO  (g) + ۲SO  (g) , ΔH = −۱۰۷۵/۲ kJ۲ ۲ ۲ ۲

H  S(g)۲CS  (l) +۲ ۲H  O(l) →۲ CO  (g) +۲ ۲H  S(g)۲

35 (2 45 (1

50 (4 25 (3

ترکیب  های رسم شده در کدام گزینه، باهم ایزومر نیستند؟16

(1

(2

(3

(4

، اگر با تجزیۀ کامل یک کیلوگرم محلول آب17 باتوجه به  واکنش: 

اکسیژنه، دمای محلول از  به  برسد، درصد جرمی این محلول به تقریب، کدام است؟

  (از تغ�ر حجم محلول، ضمن انجام واکنش صرف نظر می کنیم)

   

۲H  O  (aq) →۲ ۲ ۲H  O(l) +۲ O  (g) , ΔH =۲ −۱۹۶ kJ

۲۵ C∘۴۸/۴ C∘

(c آب= c محلول≈  ۴/۲ J.g . C )−۱ ∘ −۱

(O = ۱۶ , H = ۱ : g.mol )−۱

17 (2 3/4 (1

34 (4 1/7 (3
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 واکنش  برابر چند کیلوژول است و با این مقدار گرما چند مول18

 را مطابق واکنش  می توان به  تبدیل کرد؟

،  و میانگین آنتالپی پیوندهای  و  را به ترتیب برابر ۴۹۵، ۹۴۰، ۴۶۳ و ۳۹۰ (آنتالپی پیوندهای 

و گرمای تبخیر آب را ۴۴ کیلوژول بر مول در نظر بگیرید)

ΔH۴N H  (g) +۳ ۳O  (g) →۲ ۲N  (g) +۲ ۶H  O(l)۲

F eOF eO(s) + H  (g) →۲ F e(s) + H  O(l) , ΔH =۲ ۲۵kJF e

O = ON ≡ NO −HN −H

40/28 ، -1007 (2 61/40 ، -1535 (1

61/40 ، -1007 (4 40/28 ، -1535 (3

در شرایط یکسان، گرمای آزادشده از کدام واکنش بیشتر است؟19

(1

(2

(3

(4

C  H  OH(g) +۲ ۵ ۳O (g) →۲ ۲CO  (g) +۲ ۳H  O(l)۲

C  H  OH(l) +۲ ۵ ۳O (g) →۲ ۲CO  (g) +۲ ۳H  O(l)۲

C  H  OH(g) +۲ ۵ ۳O  (g) →۲ ۲CO  (g) +۲ ۳H  O(g)۲

C  H  OH(l) +۲ ۵ ۳O  (g) →۲ ۲CO  (g) +۲ ۳H  O(g)۲

عبارت کدام گزینه درست است؟20

سوخت فندک، گاز پروپان است که تحت  فشار پر شده اند. (1

نام ترکیب باال 3- متیل- 3- اتیل پنتان است. (2

نفت سفید شامل آلکان هایی با 8 تا 10 اتم کربن است. (3

هر ماده ای که ظرفیت گرمایی باالتری داشته باشد، مقاومتش در برابر تغ�ر دما بیشتر است. (4

باتوجه به شکل زیر، که تغ�ر غلظت واکنش دهنده و فرآورده ها را در واکنش  نشان21

می دهد، کدام مطلب درست است؟

۲N O  (g) →۲ ۲N O(g) + O  (g)۲

1، نمودار تغ�ر غلظت  است. (1

2، نمودار تغ�ر غلظت  است. (2

شیب نمودار تغ�ر غلظت  در مقایسه با  تندتر است. (3

3، نمودار تغ�ر غلظت  است و شیب آن با شیب نمودار تغ�ر غلظت  (4

یکسان است.

N O  (g)۲

O  (g)۲

O  (g)۲N O(g)

N O  (g)۲O  (g)۲
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باتوجه به  واکنش  های زیر، آنتالپی واکنش تولید یک مول گاز هیدروژن  کلرید از گازهای هیدروژن و کلر چند کیلوژول است؟22

a) ۲N H  (g) → N  (g) + ۳H  (g) ΔH = +۹۶ kJ۳ ۲ ۲

b) N H  (g) + HCl(g) → N H  Cl(s) ΔH = −۱۷۶ kJ۳ ۴

c) ۲N H  Cl(s) → N  (g) + ۴H  (g) + Cl  (g) ΔH = ۶۲۸ kJ۴ ۲ ۲ ۲

-268 (2 -186 (1

-92 (4 -134 (3

، کدام مورد درست است؟23 Nباتوجه به واکنش:   H  (g) +۲ ۴ H  (g) →۲ ۲N H  (g) +۳ ۱۸۳ kJ

سطح انرژی فرآورده از واکنش دهنده ها پا�ن تر است. (1

با تولید هر مول آمونیاک، 183 کیلوژول انرژی تولید می شود. (2

واکنش گرماگیر است و با انجام آن در یک ظرف، دمای آن پا�ن می آید. (3

با انجام واکنش در دمای ثابت، انرژی باید از محیط به سامانه جریان یابد. (4

سرعت متوسط تولید گاز آمونیاک از عنصرهای گازی سازنده اش در گسترۀ زمانی معینی دو برابر سرعت تجزیۀ پتاسیم نیترات24

مطابق معادلۀ موازنه نشدۀ  است. اگر سرعت تولید آمونیاک

 باشد، سرعت تولید گاز اکسیژن در همین گسترۀ زمانی چند لیتر بر دقیقه است؟ (حجم مولی گاز اکسیژن در

شرایط آزمایش را ۲۵ لیتر در نظر بگیرید)

KN O  (s) →۳ K  O(s) +۲ N (g) +۲ O  (g)۲

۲ × ۱۰ mol.s−۲ −۱

18/75 (2 12/25 (1

31/25 (4 24/75 (3

ΔHباتوجه به واکنش های داده شده،  واکنشی که زیر آن خط کشیده شده، چند کیلوژول است؟25

۲N  + O  → ۲N  O۲ ۲ ۲

(الف C (s , (گرافیت + N  O → CO + N  ΔH  = −۱۹۳۲ ۲ ۱

(ب C (s , (گرافیت + O  → CO  ΔH  = −۳۹۴۲ ۲ ۲

(پ ۲CO  → ۲CO + O  ΔH  = +۵۶۶۲ ۲ ۳

144 (2 164 (1

21 (4 119 (3
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کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟26

الف) ظرفیت گرمایی هر نمونه ماده، برعکس ظرفیت گرمایی ویژۀ آن، به جرم آن وابسته است.

ب) دمای یک نمونه از ماده، معیاری از میزان گرمی (میانگین انرژی جنبشی ذرات سازندۀ) آن است.

، گرماگیر بودن آن است. پ) علت دشوار بودن انجام واکنش: 

ت) تغ�ر آنتالپی هر واکنش در حجم ثابت، برابر با مقدار گرمایی است که سامانۀ واکنش با محیط دادوستد (مبادله) می  کند.

C(s , (گرافیت + ۲H  (g) →۲ CH  (g)۴

الف - ت (2 الف - ب (1

پ - ت (4 ب - پ (3

باتوجه به داده  های جدول  های زیر که تغ�ر مقدار و غلظت گاز  نسبت به زمان را در واکنش:27

، نشان می  دهد، نسبت  به  کدام و مقدار 

( چند مول بر ثانیه است؟ (گزینه  ها را از راست به چپ بخوانید، 

CO  ۲

CaCO  (s) +۳ ۲HCl(aq) → CaCl  (aq) +۲ CO  (g) +۲ H  O(l)۲cab

CO  =۲ ۴۴ g.mol−۱

(1

(2

(3

(4

۴/۳ × ۱۰ , ۰/۲۲−۳

۲ × ۱۰ , ۰/۰۵۵−۳

۲/۵ × ۱۰ , ۰/۲۲−۴

۲ × ۱۰ , ۰/۰۵۵−۴

، به صورتی پیش می رود که در هر ساعت غلظت مادۀ اولیه نصف می شود. اگر غلظت28 واکنش 

، چند ساعت زمان الزم است؟ ، مولکول های  مادۀ اولیه برابر  باشد، برای تجزیۀ 

AB  (g) →۲ A(g) + ۲B(g)

۱mol.L−۱%۹۳/۷۵AB  ۲

5 (2 4 (1

10 (4 8 (3

چه تعداد از موارد زیر دربارۀ آنتالپی پیوند درست است؟29

الف) مقدار آن همواره عددی مثبت است.

ب) مطابق تعریف، برای محاسبۀ آن، مادۀ موردنظر باید به حالت گاز باشد.

پ) می  توان آن را برای هر دو پیوند کوواالنسی و یونی به  کار برد.

Hت) مجموع آنتالپی  های پیوند در  کمتر از مجموع آنتالپی های پیوند در بخار آب است.  S۲

2 (2 1 (1

3 (4 4 (3
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باتوجه به واکنش های گرماشیمیایی زیر:30

، برابر چند کیلوژول است و با آزاد شدن ۲۱۰ کیلوژول انرژی  واکنش 

گرمایی در این واکنش، چند گرم گلوکز به اتانول تبدیل می شود؟ 

C  H  O  (s) → ۶C(s) + ۶H  (g) + ۳O  (g) ΔH = +۱۲۶۰kJ۶ ۱۲ ۶ ۲ ۲

۲C(s) + ۳H  (g) +  O  (g) → C  H  OH(l) ΔH = −۲۷۸ kJ۲ ۲
۱

۲ ۲ ۵

CO  (g) → C(s) + O  (g) ΔH = +۳۹۴ kJ۲ ۲

ΔHC  H  O  (s) →۶ ۱۲ ۶ ۲C  H  OH(l) +۲ ۵ ۲CO  (g)۲

(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

540 ، -84 (2 450 ، -84 (1

540 ، -92 (4 450 ، -92 (3


