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 او نامبه 

 

 

 فصل دوم

 در پی غذای سالم
های گوناگون با ماده ارتباط دارد، آن چنان که کاهش جرم خورشید به عنوان دانند. انرژی از راهدانشمندان اجزای بنیادی جهان مادی را ماده و انرژی می

 کند.  تنها منبع حیات بخش انرژی، تبدیل ماده به انرژی را تایید می

های کشاورزی و دامی افزایش یابد و غذا به روش صنعتی تولید شود. در تولید انبوه، به دلیل  پیشرفت دانش و فناوری موجب شده است که تولید فراورده

 فساد مواد غذایی و دشواری نگهداری آنها، حفظ کیفیت و ارزش مواد غذایی اهمیت بسزایی دارد.  

های آن، منبع مهمی برای تامین پروتئین و به  فرواردهع ویتامین و مواد معدنی است. شیر و  اگوشت قرمز و ماهی افزون بر پروتئین، محتوی انو  نکته:

 ویژه کلسیم است. مصرف مناسب آنها برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان تاکید دارند.  

 دهد.  سرانه مصرف ماده غذایی، مقدار میانگین مصرف آن را به ازای هر فرد در یک گستره زمانی معین نشان می نکته:

کند.  ها از دیواره هر یاخته را تامین میها و مولکولهای عصبی، جابه جایی یونها، ارسال پیاممصرف غذا، انرژی مورد نیاز بدن برای حرکت ماهیچه

کند.  را فراهم می  ها و....ها، آنزیمهای خونی، استخوان، پوست، مو، ماهیچههای گوناگون بدن مانند سلولهمچنین مواد اولیه برای ساخت و رشد بخش

هایی که دمای بدن را نیز کنترل و تنظیم  های شیمیایی هستند که هر یک آهنگ ویژه ای دارند، واکنشتمام این فرایندها وابسته به انجام واکنش

 کنند.  می
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 غذا، ماده و انرژی

توان با خوردن سیب، یا  نیاز دارد. به عنوان مثال اگر قند خون پایین باشد، میهای ارادی و غیرارادی گوناگون به ماده و انرژی بدن ما برای انجام فعالیت

 توان با خوردن اسفناج و عدسی آن را به حالت طبیعی برگرداند. ن باشیم میهنوشیدن شربت آبلیمو و عسل و اگر دچار کمبود آ

کنند و  از شهری، بنزین، الکل و زغال هنگام سوختن انرژی کافی آزاد میهایی مانند گ های آزاد شدن انرژی مواد، سوزاندن آنهاست. سوختیکی از راه

انرژی برای گرم کردن خانه، پخت و پز و به حرکت در آوردن خودروها مصرف می شود. همچنین مواد غذایی مانند ماکارونی و گردو نیز هنگام  این 

   کنند.سوختن، انرژی آزاد می

 ( ۹۸)ریاضی کدام مورد، درست است؟تست: 

 ها و قندها( وجود دارد.  های گوناگون دیگری برای تامین انرژی بدن به جز گوارش غذا )چربی( راه۱

 ( مصرف پتاسیم برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان، بسیار مفید است.  ۲

 بخش انرژی در زمین است.( تبدیل ماده به انرژی، تنها منبع حیات۳

 های مختلف، یکسان است. ( سرانه مصرف مواد غذایی در کشور۴

 دهد؟ دمای یک ماده از چه خبر می

است.   Kکلوین  "SI"، در حالی که یکای دما در  (℃)یکای رایج دما، درجه سلسیوس دهد.دما کمیتی است که میزان گرمی و سردی مواد را نشان می

ای بررسی ما از دیدگاه ساختار مواد و فرایندها از دیدگاه ذرهخواهیم از مفهوم دنخست می  است.    T، و برحسب کلوین،  𝜃نماد دما بر حسب سلسیوس،  

 کنیم.  
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های سازنده یک ماده در سه حالت فیزیکی یکسان بوده و پیوسته در جنب و جوش هستند اما میزان دهد که علیرغم اینکه ذرهبررسی شکل باال نشان می

ها در حالت گاز شدیدتر از مایع و آن هم شدیدتر از حالت جامد است. همچنین منظم ذرهها نا ها متفاوت از یکدیگر است، به طوری که جنبشجنبش ذره

 های آن شدیدتر است. های نامنظم ذرههرچه دما باالتر باشد، جنبش

میانگین  التر باشد،  های سازنده آنها است. هرچه دمای ماده با های نامنظم ذرهدر دمای معین یک ویژگی مشترک مواد با هر حالت فیزیکی، وجود جنبش

های سازنده آن بیشتر است. به دیگر سخن دمای یک ماده معیاری برای توصیف میانگین تندی و میانگین انرژی تندی و میانگین انرژی جنبشی ذره

 های سازنده آن است.  جنبشی ذره

ای  ی شدت انرژی جنبشی ذرات ماده است، هر مادهنشان دهندهذرات ماده است، به عبارتی دما    جنبشی  در نتیجه یک تعریف دیگر از دما میانگین انرژی

 که شدت انرژی جنبشی، ذرات آن بیشتر باشد، دمای بیشتری خواهد داشت و بالعکس. 

 انرژی گرمایی 

 گویند. تمام مواد دارای انرژی جنبشی هستند. می انرژی گرماییهای جنبشی تک تک ذرات ماده به مجموع انرژی 

 شود.  ارز با آن مقدار انرژی گرمایی دانست که به دلیل تفاوت در دما جاری میهمتوان را می گرما

انرژی گرمایی هر جسم به تعداد ذرات آن بستگی دارد، به عبارت دیگر انرژی گرمایی وابسته به جرم جسم است، هرچه جرم جسم ماده بیشتر   نکته:

 باشد، انرژی گرمایی آن بیشتر خواهد شد. 

 های حاوی بوی غذای گرم انرژی جنبشی بیشتری دارند.  رسد، زیرا مولکولتر از غذای سرد به مشام میتر و سریعی گرم آسانبوی غذا نکته:

رود.، در واقع  دما تنها یک کمیت است، در واقع بیان دما، توصیف یک ویژگی از ماده است، در حالی که تغییر دما برای توصیف یک فرایند به کار می

تواند باعث تغییر دما شود، کمیتی  یابد. داد و ستد گرما میدمای یک ماده با جذب گرما افزایش میتواند باعث تغییر دما شود.  یند است که میانجام فرا

لمی نادرست  های یک نمونه ماده نیست بلکه برای توصیف فرایندهایی از این دست به کار می رود. اشاره به گرمای یک نمونه ماده از نظر ع که از ویژگی

 است. 

 تر باشد اما انرژی گرمایی آن بیشتر باشد.  ممکن است دمای یک جسم پایین نکته:

 باشد. باشد، در حقیقت دما سهم هر ذره از انرژی کل میدما به تعداد ذرات ماده بستگی ندارد. به عبارتی، دما مستقل از جرم می نکته:

ند، هر کدام دمای باالتری داشته باشد، میانگین انرژی جنبشی آن باال باشد، بخشی از انرژی گرمایی  بین دو جسم که با یکدیگر در تماس هست  نکته:

 گیری است.کند، این انرژی گرمایی منتقل شده قابل اندازهتری دارد منتقل میخود را به جسمی که دمای پایین

 جرم بیشتری دارد، انرژی گرمایی بیشتری خواهد داشت.  های مختلف دمای برابر داشته باشند، آنکه اگر دو جسم با جرم نکته:
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های مختلف که انرژی گرمایی برابری دارند، هر کدام جرم کمتری داشته باشد، دمای باالتری خواهد داشت، زیرا انرژی گرمایی  بین دو جسم با جرم  نکته:

 یابد.  افزایش میرسد، پس دما بین تعداد ذرات کمتری تقسیم شده و به هر ذره سهم بیشتری می

Δ𝜃"کند،  است، از این رو، در فرایندهایی که دما تغییر می "1𝐾"برابر با   "℃1"ارزش دمایی   نکته: = Δ𝑇"   .خواهد بود 

های آلی هستند که به دلیل تفاوت در ساختار، رفتارهای فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند. روغن دارای حالت روغن و چربی از جمله ترکیب  نکته:

از دیدگاه شیمیایی، در ساختار مولکول    پذیریهای روغن، پیوندهای دوگانه بیشتری وجود داشته و و اکنشفیزیکی مایع بوده اما چربی جامد است. 

 بیشتری نیز دارد. 

درجه بریزیم و در آنها بخواهیم تخم مرغ را بپزیم،    ۷۵گرم آب    ۲۰۰درجه و در دیگری    ۷۵گرم روغن زیتون    ۲۰۰اگر در دو ظرف متفاوت یکی    نکته:

ب نسبت به روغن زیتون کند که این به دلیل ظرفیت گرمایی بسیار بیشتر آشود ولی در ظرف روغن زیتون تغییر محسوسی نمیدر ظرف آب پخته می

 تواند تخم مرغ را بپزد.  و در نتیجه روغن زیتون در این دما گرمای کمتری نسبت به آب در این دما دارد و نمیاست. 

 یکاهای انرژی  

 د.  گویناز سطح زمین را می m 0.1به ارتفاع  kg۱(: مقدار انرژی الزم برای باال بردن جسمی به جرم SI)واحد گرما در (J)ژول -۱

 ی سلسیوس است. ی یک درجه : مقدار گرمای الزم برای افزایش دمای یک گرم آب خالص به اندازه(cal)کالری -۲

 ژول است.  4.18یک کالری معادل  نکته:

شود تا دمای آن یک درجه سلیسیوس یا یک کلوین افزایش یابد، ظرفیت گرمایی  به مقدار گرمایی که به هر جسمی داده می  :m(C(ظرفیت گرمایی

گویند که واحد آن  
𝐽

𝑘
,
𝐽

℃
 باشد.  می 

𝑄 = 𝐶𝑚Δ𝑇  

ی یک جسم بزرگ بایستی گرمای  یابد، یعنی برای افزایش دماظرفیت گرمایی وابسته به جرم است و با افزایش جرم جسم آن نیز افزایش می  نکته:

 آنها افزایش یابد.   ی ذرات آن جنبشی بیشتری مصرف شود تا همه

دهد، ظرفیت گرمایی  شود تا دما را یک درجه سلیسیوس یا کلوین افزایش  گرمی داده می  ۱به مقدار گرمایی که به جسم    :(c)ظرفیت گرمایی ویژه 

احد آن  دهد و ونشان می cگویند و آن را با  ویژه می
𝐽

𝑔℃
یا   

𝐽

𝑔𝐾
 است.  

𝑄 = 𝑚. 𝑐. Δ𝑇  

 کند.  ظرفیت گرمایی ویژه هر جسم مستقل از جرم است، یعنی به جرم ماده ارتباطی ندارد و با کاهش یا افزایش آن تغییری نمی نکته:



 مولف: حسین نصراللهی  جزوه ردسی شیمی سال یازدهم دبیرستان

 

5 

ی زیر ظرفیت گرمایی و ظرفیت  توان با استفاده از رابطه چون ظرفیت گرمایی ویژه همواره یک مقدار ثابتی دارد، کار کردن با آن آسان است و می نکته:

 یی ویژه را به هم تبدیل کرد.  گرما

𝐶𝑚 = 𝑚. 𝑐  

کمتری داشته باشد، افزایش دمای آن   (c)ای که ظرفیت گرمایی ویژه  های یکسان هر مادهبه ازای دادن مقدار مساوی گرما به مواد مختلف با جرم  نکته:

 بیشتر است.  

افزایش ایبد، ظرفیت گرمایی مول گویند و واحد آ ن   ۱𝐾ای  ۱℃شود، ات دمای آ ن می : به مقدار گرمایی که به یک مول از هر ماده دادهn(C(ظرفیت گرمایی مول 
𝐽

𝑚𝑜𝑙℃
ای  

𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
 ابشد. می 

𝑄 = 𝑛𝐶𝑛Δ𝑇  

 ظرفیت گرمایی مول به مانند ظرفیت گرمایی ویژه مس تقل از جرم و تعداد ذرات ماده است و مهواره در هر حالت فزییکی مقدار مشخیص دارد.  نکته:

 ی آ ن در جرم مول آ ن ماده:ظرفیت گرمایی مول هر ماده عبارت است از حاصلرضب ظرفیت گرمایی ویژه  نکته:

𝐶𝑛 = 𝑀𝑐 

 ( ۹۳ژول بر گرم بر درجه سلسیوس در نظر بگیرید.()ریاضی  0.4و 4.2 نادرست است؟)ظرفیت گرمایی ویژه آب و مس را به ترتیبتست: کدام گزینه 

 ( ظرفیت گرمایی ویژه هر ماده بر عکس ظرفیت گرمایی آن به مقدار آن بستگی ندارد. ۱

 یکسان است. گرم مس در دمای   9.45برابر ظرفیت گرمایی  ۱۰گرم آب،   ۹( ظرفیت گرمایی ۲

 های انتقال آنهاست. های گوناگون انرژی به یکدیگر و راه( ترمودینامیک، روش بررسی تبدیل شکل۳

 لیتر آب در دما و فشار اتاق بیشتر است.متر مکعب بخار آب از ظرفیت گرمایی یک میلی( ظرفیت گرمایی یک سانتی۴

 

باالتر رود، این فلز کدام است؟ ظرفیت گرمایی ویژه سرب،    ۵۰℃ژول گرما به اندازه 117.5  گرم از یک قطعه فلز خالص بر اثر جذب ۱۰تست: اگر دمای  

12.9برابر با   𝐽𝑔−1℃−1نقره، نیکل و آلومینیم را برحسب  ∗ 10−2  ،23.5 ∗ 10−2 ،3.4 ∗ 9.02و  10−1 ∗  ( ۹۰در نظر بگیرید.)ریاضی  10−1

 (نقره۴   (نیکل۳  (آلومینیوم ۲   (سرب ۱
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𝑑لیتر آب)   2.5  تست: = 1 𝑘𝑔. 𝐿−1  اتیلن گلیکول    لیتر  ۲( و(𝑑 = 1.1 𝑘𝑔. 𝐿−1)  ار رفته است. مقدار گرمای  با یکدیگر مخلوط شده و دورن رادیاتور خودرو به ک

ول بر گرم بر  ژ  2.4و    4.2چند کیلوژول است؟)ظرفیت گرمایی ویژه آب و اتیلن گلیکول به ترتیب برابر    ۱۰℃برای افزایش دمای این محلول به اندازه    جذب شده

 خارج(   ۹۴)ریاضی    مواد در محلول تغییر نکرده است.(   یدرجه سلسیوس است و ظرفیت گرمای 

۱  )15.3   ۲)15.8   ۳)153   ۴)157.8 

 

 

 

میزان   به  آهن،  قطعه  یک  دمای  افزایش  برای  اگر  مکعب    3.51،  ۲۰℃تست:  متر  سانتی  چند  برابر  آهن  قطعه  این  باشد، حجم  الزم  گرما  کیلوژول 

.𝐽است؟)ظرفیت گرمایی ویژه آهن را برابر  𝑔−1℃−1 0.45  و چگالی آهن را برابر𝑔. 𝑐𝑚−3 7.8  خارج( ۹۵در نظر بگیرید()ریاضی 

۱)۲۵   ۲)۵۰   ۳)۷۵   ۴)۱۰۰ 

 

 

.𝐽.𝑚𝑜𝑙−1یلن گلیکول با یکای تتست: اگر ظرفیت گرمایی مولی آب و ا 𝐾−1  بوده و در اثر مخلوط شدن، تغییر نکند،    136.4و   75.4، به ترتیب برابر

آب و اتیلن    ، به تقریب چند کیلوژول گرما الزم است؟)مخلوط۱℃برای باال رفتن دمای پنج کیلوگرم مخلوط آب و ضدیخ درون موتور خودرو به اندازه  

𝑂جرمی است.   %۵۰گلیکول به نسبت  = 16, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ۹۶( )ریاضی ) 

۱)22.85   ۲)20.94   ۳)15.97  ۴)10.47 

 

 

دمای  گرم اتانول با    ۴۶۰رود. اگر در شرایط یکسان، از  باالتر می  ۲℃گرم آب، دمای آب به اندازه    ۹۰۰با انجام یک آزمایش در یک گرماسنج دارای  تست:  

 (۹۶رسد؟ )تجربی خارج  به جای آب استفاده شود، دمای پایانی گرماسنج به چند درجه سلسیوس می ۲۰ ℃

(𝑐𝐻2𝑂 = 75, 𝑐 اتانول = 110𝐽.𝑚𝑜𝑙
−1.℃−1, 𝑂 = 16, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)   

۱ )24.2   ۲)26.8    ۳)28.6   ۴)33.6 
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گرما داده شود، تفاوت دمای این    kJ۵۰، مقدار  ۲۰℃های زیر، اگر به یک کیلوگرم روغن زیتون و یک کیلوگرم آب، هر دو با دمای با توجه به دادهتست:  

 خارج(  ۹۸دو ماده، به تقریب چند درجه سلسیوس، خواهد بود؟ )تجربی 

 

۱)13.4   ۲ )18.2   ۳)22.1   ۴)25.4 

 

 

 

 ۲۰  ℃درون یک ظرف دارای دو لیتر آب با دمای    ۵۰℃گرمی آلومینیم، هر یک با دمای    ۵۰۰ن و یک قطعه  هکیلوگرمی آ  ۲اگر یک قطعه  تست:  

براب ترتیب  به  آهن  و  آلومینیم  آب،  ویژه  گرمایی  است؟)ظرفیت  آب  دمای  افزایش  برابر  چند  تقریب  به  فلز،  قطعه  هر  دمای  کاهش  شود،  ر  انداخته 

J. g−1℃−1 4.2 ،0.9 ،0.45).( ۹۹)تجربی است 

۱)3.24   ۲)5.74   ۳)6.23   ۴)7.47 

 

 

 

 سامانه )سیستم( 

 شود. ی تغییر انرژی انتخاب میگویند که برای مطالعهبه بخشی از جهان می

 گویند.  به فضای پیرامون سامانه، محیط می محیط:

باشند. اما از نظر عملی فضای پیرامون سامانه که مستقیم با آن در  ی مورد نظر جزء محیط میاز نظر تئوری تمام جهان هستی به جزء سامانه  نکته:

 شود.  ارتباط است محیط نامیده می

 کند.  دیواری است فرضی یا واقعی که سامانه را از محیط پیرامون آن جدا می مرز سامانه:
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 های شیمیایی گرما در واکنش

های شیمیایی داد وستد گرما با محیط است. هر واکنش شیمیایی ممکن است گرماگیر یا گرماده باشد. بررسی  های بنیادی در همه واکنشیکی از ویژگی

های شیمیایی،  کنشها منجربه پیدایش ترموشیمی)گرماشیمی( شد. شاخه ای از علم شیمی که به بررسی کمی و کیفی گرمای وادر واکنش  این ویژگی

 شود. ها که با مبادله گرما همراه است مشاهده میهایی از انواع واکنشپردازد. در زیر نمونهتغییر آن و تاثیری که بر حالت ماده دارد، می

 

𝚫𝜽)اگر انرژی از سامانه به محیط انتقال یابد، دمای سامانه کاهش یافته < 𝑸)و فرایند گرماده   (𝟎 < است.    (𝟎

نوشیم، گرما از شیر)سامانه( به بدن انسان)محیط ( انتقال یافته و به مرور  مثال وقتی یک لیوان شیر گرم می  به عنوان

 یابد. دمای شیر کاهش می

 (℃60)شیر →(℃37)گرما+شیر

های  رسد. فرایندهایی که با انجام واکنشاما بخش عمده انرژی شیر هنگام فرایند گوارش و سوخت و ساز به بدن می

ها منجر به تولید انرژی و مواد اولیه مورد نیاز  شیمیایی گوناگونی همراه است. به دیگر سخن انجام مجموعه این واکنش

علیرغم ثابت بودن دما باز هم انرژی بین سامانه و محیط پیرامون ها خواهد شد. در فرایند دوم  سوخت و ساز یاخته 

 شود.  منتقل می

 

 هاپیشرفت واکنش -انواع نمودار انرژی
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بستنی یک خوراکی خنک و سرشار از مواد مغزی و انرژی زاست. فرایند هم دما شدن آن در بدن با جذب انرژی، در حالی که گوارش و سوخت و  نکته:

 ساز آن با آزاد شدن انرژی همراه است.

شود؟)گرمای ویژه  ساز( وارد بدن می ، چند کیلوژول گرما به طور مستقیم )قبل از سوخت و۴۵℃شیر( با دمای   g۳۰۰تست: با نوشیدن یک لیوان شیر) 

.𝐽شیر را   𝑔−1. 𝐾−1۴   ۹۸در نظر بگیرید.()ریاضی خارج  ۳۷℃و دمای بدن را ) 

۱)9.6   ۲ )14.6   ۳)۱۲   ۴)۱۸ 

 

 

رسد. یکی از های گوناگون به بدن میمنبع انرژی در بدن انسان غذا است که انرژی آن پس از انجام واکنش

 مهمترین این واکنش ها سوختن گلوکز است. 

کند، زیرا  اکسایش گلوکز، دمای بدن انسان تغییر محسوسی نمی  جالب اینکه با وجود تولید انرژی در واکنش

Δ𝜃)ش از آغاز واکنش با دمای مواد فراورده پس از پایان واکنش برابر استدهنده پیدمای مواد واکنش = 0)  .

های دواتمی را بررسی اما باز هم مبادله گرما رخ داده است. برای بررسی این موضوع یک واکنش میان مولکول 

 کنیم.  می

جام واکنش میان آنها عالوه بر گاز هیدروژن کلرید گرمای زیادی  نظر بگیرید. با ان  ۲۵℃سامانه محتوی یک مول هیدروژن و یک مول گاز کلر را در دمای  

مول هیدروژن کلرید برابر   ۲گیری شده پس از تولید  رسد، گرمای اندازهمی  ۲۵℃شود. هنگامی که دمای سامانه پس از انجام واکنش به  هم تولید می

𝑘𝐽۱۸۴  .است 

 

، زیرا در دمای ثابت تفاوت  نیستدهنده و فراورده  ها( در مواد واکنشجنبشی ذره  یی)مجموع انرژیاین مقدار گرمای آزاد شده ناشی از تفاوت انرژی گرما

به طور عمده وابسته به تفاوت میان انرژی پتانسیل مواد واکنش دهنده و فراورده  چشمگیری میان انرژی گرمایی آنها وجود ندارد. این انرژی انتقالی ناشی  

 های سازنده آن است. دارنده ذرهانرژی نهفته شده در آن است، انرژی که ناشی از نیروهای نگه است. انرژی پتانسیل یک ماده

 شود.  در برخی منابع از انرژی پتانسیل موجود در یک نمونه ماده با نام انرژی شیمیایی یاد می نکته:
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 توجه کنیم: های گازی مواد موجود در واکنش باال برای درک این مفهوم به ساختار مولکول 

𝐻 − 𝐻(𝑔) + 𝐶𝑙 − 𝐶𝑙(𝑔) → 2𝐻 − 𝐶𝑙(𝑔) 

 

 

هایی که پیوند به اشتراک گذاشته اند، باعث تفاوت در استحکام پیوندها شده  یکسان است، اما تفاوت در اتماگرچه تعداد پیوندها در دو طرف واکنش  

شود،که  ایجاد میاست. در نتیجه با انجام یک واکنش شیمیایی و تغییر در شیوه اتصال اتم ها با یکدیگر، تفاوت آشکاری در انرژی پتانسیل وابسته به آنها  

 شود.  می  به صورت گرما ظاهر

 هر چه سطح انرژی یک ماده بیشتر باشد پایداری آن کمتر است.  نکته مهم:

 دهنده در کدام واکنش پایدارتر است؟های زیر مواد واکنشمثال: با توجه به واکنش

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔)
25℃
→  2𝑁𝐻3(𝑔) + 92𝑘𝐽 

𝑁2𝐻4(𝑔) + 𝐻2(𝑔)
25℃
→  2𝑁𝐻3(𝑔) + 183𝑘𝐽 

 

2𝐻2(𝑔)واکنش  با توجه به  مثال:   + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔) + 484𝑘𝐽    2پیش بینی کنید گرمای واکنش𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙)    کدام

,422𝑘𝐽+)است؟  −422𝑘𝐽, +572𝑘𝐽, −572 𝑘𝐽) 

 

 

مول   ۱پایدارتر از آلوتروپ الماس است. در نتیجه در اثر سوختن    1.9kJکربن دارای دو آلوتروپ گرافیت و الماس است که آلوتروپ گرافیت    نکته:

شود. هرچه مواد واکنش دهنده پایدارتر باشند، انرژی آزاد شده از آنها در  گرافیت به همین مقدار گرمای کمتری از سوختن یک مول الماس ایجاد می

 یک واکنش گرماده کمتر خواهد بود. 

𝐶
(𝑠,گرافیت)

+ 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 393.5𝐾𝑗  

𝐶
(𝑠, الماس)

+ 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 395.4𝐾𝑗  
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N2H4(g)با توجه به واکنش  تست:  + H2(g) → 2NH3(g) + 183kJ(۹۸)ریاضی ، کدام درست است؟ 

 تر است. ها پاییندهندهاز واکنش ( سطح انرژی فراورده۱

 شود.  انرژی تولید می kJ۱۸۳( با تولید هر مول آمونیاک، ۲

 آید. آن در یک ظرف، دمای آن پایین می( واکنش گرماگیر است و با انجام ۳

 ( با انجام واکنش در دمای ثابت، انرژی باید از محیط به سامانه جریان یابد.  ۴

 (۹۸تست: چند مورد از مطالب زیر، درست است؟)تجربی 

 یابد.  های گرماده، انرژی از محیط به سامانه جریان میدر واکنش -

𝑄گرمای مبادله شده بین دو ماده، از رابطه   - = 𝑚𝑐Δ𝜃آید.  ، به دست می 

𝑄در فرایند گوارش و سوخت و ساز شیر در بدن، با وجود ثابت بودن دما،   - <  است.  0

 گیرند.  ها قرار میدهندهها در سطح انرژی باالتری نسبت به واکنشدر فرایند گرماده، فراورده -

۱)۱    ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 

دهنده، نوع فراورده و حالت فیزیکی مواد شرکت کننده بستگی دارد. کمیتی  گرمای یک واکنش در دما و فشار ثابت، به نوع و مقدار مواد واکنش  نکته:

 آید. های کاربردی و بنیادی هر واکنش به شمار میویژگی که یکی از

 پیوند با صنعت 

با طراحی دستگاه زیر چیزی   اینیجریهمحمد باه آبا، معلم مسلمان  

همانند یک یخچال بدون نیاز به انرژی الکتریکی را طراحی کرده 

 است. 

مطابق شکل او برای ساخت این دستگاه، دو ظرف سفالی، را درون  

ر قرار داد و فضای میان آنها را با شن خیس پر کرد. درپوش  یکدیگ

شود. معادله  سفالی ظرف بیرونی نفوذ کرده و به آرامی تبخیر می

𝐻2𝑂(𝑙)انجام این فرایند به صورت روبرو است: + 44.1𝑘𝐽 → 𝐻2𝑂(𝑔)  

رد. جذب گرما در این فرایند باعث افت دما شده و فضای درونی  کیلوژول گرما نیاز دا  44.1دهد که آب برای تبخیر یک مول از آن به  این معادله نشان می

 کند. دستگاه همراه با محتویات آن را خنک می
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 آنتالپی  

های یک ماده افزون بر انرژی جنبشی، دارای انرژی پتانسیل  های نامنظم، با یکدیگر برهم کنش نیز دارند. در واقع ذرههای یک ماده افزون بر جنبشذره

 نیز هستند.  

دانند. با این توصیف هر سامانه در دما و فشار  ارز با محتوای انرژی یا آنتالپی آن میکل انرژی یک سامانه را هم

 ثابت، آنتالپی معینی دارد.  

آنتالپی معینی دا اتاق،  رند. با انجام یک واکنش شیمیایی گرماگیر در یک همه مواد پیرامون ما در دما و فشار 

 شوند.  سامانه، مواد با محتوای انرژی)آنتالپی( کمتر به موادی با انرژی )آنتالپی( بیشتر تبدیل می

 کنید.  در نمودار مقابل آنتالپی واکنش فتوسنتز را مشاهده می

شود،  ها به طور عمده به شکل گرما ظاهر میاز آنجا که داد و ستد انرژی در واکنش  انجام این واکنش بر خالف اکسایش گلوکز با جذب انرژی همراه است.

دهند.  نشان می 𝑄𝑝دانند که در فشار ثابت با محیط پیرامون داد و ستد می کند و آن را با  ارز با گرمایی میدان ها تغییر آنتالپی هر واکنش را همشیمی

Δ𝐻است که برابر  "Δ𝐻"د تغییر آنتالپی  است در حالی که نما  "𝐻"نماد آنتالپی   = 𝐻
(فراورده)

− 𝐻
(واکنش  دهنده)

= 𝑄𝑝   .است 

 رود.  برای یک واکنش اغلب به جای تغییر آنتالپی واکنش، واژه آنتالپی واکنش به کار می نکته:

 دهد، در حالی که عالمت مثبت و منفی تنها نشان دهنده گرماگیر و گرماده بودن آن است. یک فرایند بزرگی آن را نشان می  "Δ𝐻"مقدار عددی   نکته:

 کنیم: های گرماده و گرماگیر را بررسی میدر ادامه برخی واکنش

𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔)    گرماده 

𝐶𝑂2(𝑠) → 𝐶𝑂2(𝑔)       گرماگیر 

𝑁2𝑂4(𝑔) ⇋ 2𝑁𝑂2(𝑔) ای(  )قهوه   گرماگیر    

𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻2𝑂(𝑠)       گرماده 

 

 افزایش می یابد. در نتیجه اکسیژن پایدارتر از اوزون است.  kJ۱۴۳برای تولید یک مول اوزون از گاز اکسیژن، آنتالپی به اندازه  نکته:
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 خارج( ۹۸تست: چند مورد از مطالب زیر، درست است؟)تجربی 

 یابد.  در شهرها، کاهش می 𝑁𝑂2نگ گاز آالینده  با سرد شدن هوا، شدت ر -

𝐶𝑂2(𝑠)در تبدیل   - → 𝐶𝑂2(𝑔)   .میانگین تندی و انرژی جنبشی ذرات، ثابت است 

 در واکنش شیمیایی انجام شده در فتوسنتز )در گیاهان سبز( مثبت است.   Δ𝐻عالمت   -

 واکنش ندارد.   Δ𝐻شوند، تاثیری بر هایی که عنصرهای خالص تولید یا مصرف میتغییر نوع آلوتروپ در واکنش -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 

 عوامل موثر بر تغییرات آنتالپی واکنش:

  عوامل حالت فیزیکی مواد، مقدار آنها و دما   تالپی واکنش گویند که بهتر آنبه گرمای مبادله شده در فشار ثابت تغییرات آنتالپی واکنش یا به طور خالصه 

 بستگی دارد.  و فشار

کند. یعنی اگر  واکنش با تغییر حالت فیزیکی مواد شرکت کننده مقدار گرمای مبادله شده نیز تغییر میدر هر    حالت فیزیکی مواد شرکت کننده:  -۱ 

 دیگر داشته باشد، قطعا آنتالپی آنها متفاوت خواهد بود.   در دو معادله یکسان حتی اگر یک ماده حالت فیزیکی متفاوت با معادله

{
1) 2𝐶8𝐻18(𝑙) + 25𝑂2(𝑔) → 16𝐶𝑂2(𝑔) + 18𝐻2𝑂(𝑙)  Δ𝐻1 < 0

2) 2𝐶8𝐻18(𝑙) + 25𝑂2(𝑔) → 16𝐶𝑂2(𝑔) + 18𝐻2𝑂(𝑔)  Δ𝐻2 < 0
   Δ𝐻1 ≠ Δ𝐻2  

 

{
1) 2𝐶8𝐻18(𝑙) + 25𝑂2(𝑔) → 16𝐶𝑂2(𝑔) + 18𝐻2𝑂(𝑙)  Δ𝐻1 < 0

2) 2𝐶8𝐻18(𝑔) + 25𝑂2(𝑔) → 16𝐶𝑂2(𝑔) + 18𝐻2𝑂(𝑙)  Δ𝐻2 < 0
   Δ𝐻1 ≠ Δ𝐻2  

 

 

 

باشند )جامد و مایع باشند( برای جدا کردن آنها جهت انجام واکنش گرمای زیادی الزم است، پس در صورت   هر چه مواد اولیه از نظر فیزیکی پر تراکم

 شود.  ف شده بیشتر میشود. واگر واکنش گرماگیر باشد، مقدار گرمای مصرگرماده بودن واکنش مقدار گرمای آزاد شده کمتر می
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ها بیشتر باشد، گرمای مبادله شده نیز بیشتر خواهد  آنتالپی یک واکنش کمیتی مقداری است. هرچه مقدار واکنش دهنده ها:مقدار واکنش دهنده  - ۲

 کند.  لیتر بنزین تولید می۱لیتر بنزین گرمایی دو برابر سوختن ۲بود. برای مثال سوختن 

 تبدیلاستفاده از روش ضریب 

 

 استفاده از کسرهای پیش ساخته

 

 

2𝐻2(𝑔)تست: با توجه به واکنش   + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔), Δ𝐻
0 = −484𝑘𝐽  لیتر  7.5هر گاه مخلوطی از گازهای هیدروژن و اکسیژن به حجم

 ( ۹۱شود؟)ریاضی دهند، حدود چند کیلوژول گرما آزاد میدر شرایط استاندارد بر اثر جرقه بطور کامل با هم واکنش

۱)۳۸   ۲)۴۶   ۳)۵۴   ۴)۶۵ 

 

 

 

 

kcal.mol-ند  انحالل این ماده به تقریب چ  Δ𝐻برسد،  ۲۱℃دمای محلول به    ۲۵℃آب با دمای    g۱۵۰گرم پتاسیم نیترات در    ۵تست: اگر با حل شدن  

 خارج( ۹۲است؟ )از تبادل گرمایی پتاسیم نیترات صرف نظر شود()ریاضی  1

(𝑐 آب = 1𝑐𝑎𝑙. 𝑔
−1.℃−1, 𝑀𝐾𝑁𝑂3 = 101𝑔.𝑚𝑜𝑙

−1)  

۱)6.04   ۲)12.12  ۳)30.2   ۴)61.0 
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برابر   استاندارد سوختن متان  آنتالپی  اگر  براثر جذب گرمای سوختن    𝐾𝑗.𝑚𝑜𝑙−1 890−تست:  از کدام ماده    0.5باشد،  مول متان، یک کیلوگرم 

 خارج( ۹۲رود؟)تجربی ی سلسیوس باالتر میکمترین تغییر دما را خواهد داشت و دمای آن به تقریب چند درجه

 86.5 - (هلیم۲   ۱۰۶ -( آب۱

 55.6 - ( آمونیاک۴   ۴۰ -( آهن۳

 

را در   ۱۰℃گرم آب با دمای   ۱۲۵باشد، چند گرم از آن باید بسوزد تا گرمای آزاد شده بتواند  -𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1۷۰۰سوختن متانول برابر   Δ𝐻0تست: اگر 

آب 𝐶)به جوش آورد؟ atm۱فشار  = 4.2𝐽. 𝑔
−1.℃−1, 𝑂 = 16, 𝐶 = 12, 𝐻 =  ( ۹۳)ریاضی (1

۱ )2.16   ۲)1.68   ۳)2.52   ۴)3.36 

 

 

 

واکنش سوختن آن، به تقریب   Δ𝐻به جوش آورد،  atm۱را در فشار  ۲۰℃گرم آب با دمای  ۱۰۰، بتواند (𝐶3𝐻7𝑂𝐻)اگر گرمای سوختن یک گرم پروپانول  تست:

𝐻)چند کیلوژول بر مول است؟   = 1, 𝐶 = 12,𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1; 𝐶آب = 4.2 𝐽. 𝑔
 خارج(   ۹۳)تجربی    (1−℃1−

۱ )-1478.4  ۲)-2520  ۳)-2016  ۴)-1875.5 

 

 

 

𝐹𝑒(𝑠)واکنش    Δ𝐻اگر    تست: +𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐹𝑒3𝑂4(𝑠) +𝐻2(𝑔)    پس از موازنه برابرkJ-۱۵۰    باشد، گرمای آزاد شده ضمن تشکیل چند لیتر گاز هیدروژن در

آب𝐶)برد؟باال می  ۴۰℃اب را به اندازه    g۳۰۰لیتر است. دمای    ۲۵شرایطی که حجم مولی گازها برابر   = 4.2 𝐽. 𝑔
 خارج(   ۹۴)ریاضی    (1−℃1−

۱  )33.6   ۲)16.8   ۳)12.2   ۴)8.4 
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است. گرمای آزاد شده به ازای تولید یک مول گاز      -𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1۲۲۲۰واکنش سوختن اتان برابر    Δ𝐻0و    -𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1۸۹۰واکنش سوختن متان برابر    Δ𝐻  تست:

𝐶𝑂2    در سوختن اتان، چند کیلوژول بیشتر از گرمای آزاد شده به ازای تولید یک مول𝐶𝑂2  خارج(   ۹۴)تجربی    در سوختن متان است؟ 

۱)۱۱۰   ۲)۲۲۰   ۳)۶۶۵   ۴)۱۳۳۰ 

 

 

 

 

 ۹۴)تجربی  مگاژول گرما باید صرف شود؟باشد، برای تهیه یک کیلوگرم هیدروژن در این فرایند چند    kJ+۱۳۴واکنش تهیه گاز آب در صنعت برابر    Δ𝐻اگر    تست:

𝐻)خارج(  = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

۱)۳۶۸   ۲)۱۳۴   ۳)۶۷   ۴)۳۳.۵ 

𝐶
(𝑠,گرافیت)

+ 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻2(𝑔)⏟        
گاز  آب 

  

 

 

𝑆𝑂3(𝑔)تست: با توجه به واکنش  + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞), Δ𝐻 = −132𝑘𝐽   چند گرم گاز𝑆𝑂3  حل شود تا    ۲۰℃آب   باید در یک کیلوگرم

 و جرم آب ترکیب شده، صرف نظر شود( 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞)باالتر رود؟)از گرمای جذب شده به وسیله   ۱۰℃دمای آن به تقریب  

(𝑆 = 32, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1𝑐𝐻2𝑂 = 4.2 𝐽. 𝑔
 ( ۹۵)تجربی  (1−℃.1−

۱)20.5   ۲)25.5   ۳)34.2   ۴)35.7 
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برابر   کلرات  پتاسیم  تجزیه  واکنش  آنتالپی  اگر  تجزیه    -kJ  ۹۰تست:  از  شده  آزاد  گرمای  با  تجزیه    ۴۹باشد،  از  جیوه  گرم  چند  ماده،  این  از  گرم 

 خارج(  ۹۳آید؟)ریاضی اکسید بدست می(II)جیوه

2𝐾𝐶𝑙𝑂3(𝑠) → 2𝐾𝐶𝑙(𝑠) + 3𝑂2(𝑔)   

(𝐻𝑔 = 200, 𝐾 = 39, 𝐶𝑙 = 35.5, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1, 2𝐻𝑔𝑂(𝑠) → 2𝐻𝑔(𝑙) + 𝑂2(𝑔), Δ𝐻 = +180𝑘𝐽)  

۱)۲۰   ۲)۴۰   ۳)۶۰   ۴)۸۰ 

 

 

گرم از آن در آب برای ذوب کردن چند   55.5ل شدن  است. گرمای حاصل از ح  𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 39−انحالل کلسیم کلرید در آب برابر    Δ𝐻با توجه به این که   تست:

𝐻)است.(   6𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1بر  ذوب یخ برا  Δ𝐻0گرم یخ در دمای صفر درجه کافی است؟ ) = 1, 𝑂 = 16, 𝐶𝑙 = 35.5, 𝐶𝑎 = 40 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)    ۹۳)ریاضی 

 خارج( 

۱)۵۸.۵   ۲)۱۹.۵   ۳)۹.۷۵   ۴)۳.۲۵ 

 

 

 

 

𝑁2𝑂3(𝑔)تست: اگر در واکنش )موازنه نشده(   + 𝐻2(𝑔) → 𝑁2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)  ،به ازای مصرف هر گرم گاز هیدروژن ،kJ  275.5    انرزی گرمایی

𝐻)آزاد شود، چند مورد از مطالب زیر درباره آن درست است؟ = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج( ۹۶)ریاضی 

- Δ𝐻  کیلوژول است. - ۱۱۲۰-واکنش برابر 

 با کاهش فشار گاز در ظرف همراه است. -

 شود.  کیلوژول گرما آزاد می  𝑁2𝑂3 ،826.5با مصرف هر مول گاز   -

 است. ۸واد در معادله موازنه شده آن برابر های استوکیومتری ممجموع ضریب  -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 
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کند.  انرژی تولید می  kJ۳۱۲آب مایع و    g  10.8اکسید و  کربن دی  g  17.6تست: نمونه ای از هیدروکربن سیرشده و خالص در اکسیژن سوخته و  

𝑂)( ۹۶مول است؟)تجربی آنتالپی استاندارد سوختن این ترکیب چند کیلوژول بر  = 16, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙1) 

۱)۷۸۰-   ۲)۱۰۴۰-   ۳)۱۲۴۸-   ۴)۱۵۶۰- 

 

 

 

𝑆𝑂3(𝑔)تست: با توجه به واکنش   + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞), Δ𝐻 = −228𝑘𝐽  مول گاز    ۱۰کیلوگرم آب،    10.18، در یک مخزن دارای𝑆𝑂3 

است؟)فرض شود گرمای واکنش ،   ℃با سرعت یکنواخت در مدت پنج دقیقه حل شده است. میانگین افزایش دمای مخزن در هر دقیقه، به تقریب چند 

آب 𝑐تنها صرف گرم شدن آب شده است،   = 4.2𝐽. 𝑔
−1. 𝐾−1 ۹۸()تجربی) 

۱)0.54   ۲)1.08   ۳)5.42   ۴)10.86 

 

 

 

، چند کیلوژول گرما الزم است و این مقدار گرما، به تقریب از ۲۲۵℃به    ۲۵℃کیلوگرم از    2.5برای باال بردن دمای یک قطعه مسی به وزن  تست:  

.𝐽 0.39شود؟)ظرفیت گرمایی ویژه مس را برابر  سوختن کامل چند گرم متان تامین می 𝑔−1.℃−1  ها را از راست به چپ بخوانیددر نظر بگیرید، گزینه  .

𝐶 = 12,𝐻 = 1𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 خارج(  ۹۹()تجربی 

𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙),      Δ𝐻 = −890 𝑘𝐽  

۱ )۱۹۵- 2.5  ۲)۱۹۵- 3.5  ۳)۱۹۵۰- ۲۵  ۴)۱۹۵۰- ۳۵ 

 

 

 

 

 

 



 مولف: حسین نصراللهی  جزوه ردسی شیمی سال یازدهم دبیرستان

 

19 

 های گرماشیمیایی زیر:  با توجه به واکنشتست: 

(I)CS2(l) + O2(g) → CO2(g) + SO2(g),   ΔH = −1075 kJ  

(II)NH3(g) + O2(g) → N2(g) + H2O(l), ΔH = −1530 kJ  

چند مول   (II)سولفید برابر است و سوختن هر مول آمونیاک در واکنش  گرمای سوختن هر گرم آمونیاک با گرمای سوختن چند گرم کربن دیتست:  

Sها را از راست به چپ بخوانید. کند؟)گزینهگاز تولید می = 32, N = 14, C = 12, H = 1 g.mol−1 ) (۹۹)ریاضی 

۱ )1.59- 1  ۲)2.19 – 2  ۳ )1.59- 0.5  ۴)2.19 – 2.25 

 

 

 

هر کدام از مواد برروی مقدار گرمای مبادله شده تاثیرگذار است. برای مثال بنزین مایع صفر درجه    دما و فشار  مواد شرکت کننده:دما و فشار    - ۳

کند. به طور کلی گرمای مبادله شده در واکنش)آنتالپی واکنش( به عواملی نظیر  تولید می  C۴۰°سانتیگراد در اثر سوختن گرمای کمتری را از بنزین  

 کننده بستگی دارد.  کی مواد شرکت کننده و دمای مواد شرکتمقدار مواد شرکت کننده، حالت فیزی

به مقدار گرمای مصرف شده در واکنشی که یک مول پیوند کوواالنسی گازی شکسته   :(پیوند 𝚫𝐻)آنتالپی استاندارد متوسط پیوند 

انرژی الزم برای شکستن   تر بهشوند. آنتالپی پیوند یا انرژی پیوند گویند. به عبارت خالصهشده و ذرات گازی ایجاد می

 پیوند آنتالپی پیوند گویند.  

𝐻2(𝑔) → 2𝐻(𝑔)
.   Δ𝐻 = Δ𝐻 پیوند𝐻2

 

پیوند Δ𝐻آنتالپی پیوند همیشه مثبت است، زیرا برای شکستن پیوند انرژی الزم است. نکته: = 𝐸 پیوند > 0 

 آنتالپی پیوند برخی از پیوندها آورده شده است.   جدول روبرودر 
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میانگین های پیوند موجود در پیوند مربوط به  های دو اتمی در سایر موارد انرژی به غیر از انرژی پیوند مولکول   نکته:

از    است، زیرا اگر یک مولکول از چند پیوند مشابه از یک نوع داشته باشند، برای شکستن هر یک  های پیوندانرژی

های مشابه انرژی خاصی الزم است، زیرا با شکستن هر پیوند، آرایش الکترونی اطراف اتم مرکزی و الکترونگاتیوی پیوند

می تغییر  میآن  تغییر  نیز  باقیمانده  پیوندهای  انرژی  پس  پیوندهای  کند.  تمام  پیوند  انرژی  مثال  𝐶کند.  − 𝐻   در

وندها شکسته شود، انرژی الزم برای شکستن پیوند دوم متفاوت خواهد یکسان است. اما وقتی یکی از پی   𝐶𝐻4ترکیب

 بود.  

 در زیر میانگین آنتالپی پیوند چند پیوند آورده شده است.  

 هرچه مرتبه پیوند بیشتر باشد، انرژی پیوند بیشتر و طول پیوند کمتر است.   نکته:

𝐸𝐴−𝐴 < 𝐸𝐴=𝐴 < 𝐸𝐴≡𝐴 

 تر( باشد، به طور کلی انرژی پیوند بیشتر است. کمتر )کوتاه ها()مجموع شعاع اتمی هرچه طول پیوند نکته:

 بین دو اتم بیشتر باشد، به طور معمول آنتالپی پیوند نیز بیشتر است.  )خصلت نافلزی(هرچه اختالف الکترونگاتیوی نکته:

 ( ۹۶)ریاضی های دیگر پیشنهاد شده، بیشتر است؟دام گونه، در مقایسه با گونهتست: میانگین آنتالپی پیوند بین دو اتم داده شده در ک

۱)𝐶  و𝐶  ۲   در استیلن)𝑂   و𝑂   در𝑂2  ۳)𝑁  و𝑁  در𝑁2  ۴)𝐶  و𝐶  در سیکلوهگزان 

 

 

  های پیوند(:های پیوند )انرژیتعیین گرمای واکنش با استفاده از آنتالپی

 های هر واکنشی را تعیین کرد.  توان آنتالپیی زیر میهای پیوند و با استفاده از رابطه با داشتن جدول آنتالپی

Δ𝐻 = [مجموع  آنتالپی پیوند مواد اولیه ]  [مجموع  آنتالپی پیوند محصوالت ] −

 نویسیم.  اگر از یک نوع پیوند چندین بار در ساختار ترکیب تکرار شده باشد، تعداد آن را به صورت ضریب در کنار انرژی پیوند می نکته:

 کنیم.  کنیم و ضریب را در مجموعه آنها ضرب میاگر در یک ترکیب چندین نوع پیوند وجود داشت، آنها را با یکدیگر جمع می نکته:

های پیوند در اغلب موارد میانگین بوده و  زیرا انرژی پیوند تا حدودی تقریبی است و خطا دارد،    هایواکنش با استفاده از آنتالپیتعیین گرمای    نکته:

 .پیوند موجود در ترکیب از مقدار میانگین کمتر یا بیشتر است
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یه با صرف انرژی کمی شکسته شده و پیوندهای قوی با آزاد  های ضعیف مواد اولاز دیدگاه انرژی پیوند، واکنش گرماده واکنشی است که پیوند  نکته:

ی زیاد  کردن انرژی زیاد تشکیل شوند که برایند این دو عمل گرماده است، و واکنش گرماگیر واکنشی است که پیوندهای قوی مواد اولیه با صرف انرژ

 شوند.  شکسته شده و پیوندهای ضعیف با آزاد کردن انرژی کم تشکیل می

 باشد و بالعکس.  تر میتر باشد پایدارتر بوده و واکنش پذیری آن کمتر بوده و پیوندهایش قویای پایینه طور کلی هرچه سطح آنتالپی مادهب نکته:

واکنش  نکته: برای  پیوند  آنتالپی  بردن  کار  واکنشبه  چنین  در  باشند.  گاز  فاز  در  واکنش  در  موجود  مواد  که همه  است  مناسب  چه هایی  هر  هایی 

 های تجربی همخوانی بیشتری دارد. تر باشند، آنتالپی واکنش محاسبه شده با دادههای مواد شرکت کننده سادهمولکول 

 واکنش زیر را با توجه به اطالعات داده شده بدست آورید.   Δ𝐻مثال: 

 

 

 

 

 

 

𝐶تست: اگر انرژی پیوندهای   − 𝐻  ،𝐶 − 𝐶  ،𝐶 = 𝐶  ،𝐵𝑟 − 𝐵𝑟  و𝐶 − 𝐵𝑟    و ۱۹۳،  ۶۱۲،  ۳۵۰،  ۴۱۲برحسب کیلوژول بر مول به ترتیب برابر با

𝐶2𝐻4(𝑔)واکنش:   Δ𝐻0باشد،   ۲۷۶ + 𝐵𝑟2(𝑔) → 𝐶2𝐻4𝐵𝑟2(𝑔)  برابر چندkJ  ( ۸۹است؟)تجربی 

۱)۸۱-   ۲)۸۶ -   ۳)۹۳-   ۴)۹۷- 

 

 

𝑁2(𝑔)واکنش    Δ𝐻تست:اگر   + 2𝐻2(𝑔) → 𝑁2𝐻4(𝑔)    برابرkJ۹۶-    پیوند انرژی  𝑁باشد،  − 𝑁  پیوندهای است؟)انرژی  بر مول  ، چند کیلوژول 

𝑁 ≡ 𝑁  ،𝑁 − 𝐻   و𝐻 − 𝐻  ۸۷است( )تجربی  ۴۳۵و  ۳۸۹، ۹۴۱بر حسب کیلوژول بر مول، به ترتیب برابر ) 

۱)۲۵۷   ۲)۲۶۵   ۳)۳۶۲   ۴)۳۵۱ 
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کیلوژول   11.8،  3.4،  218ازی مربوط، به ترتیب های گو تبدیل آنها به اتم  𝐻𝐶𝑙و    𝐻2  ،𝐶𝑙2تست: اگر برای شکستن پیوندها در یک گرم از گازهای  

𝐶𝑙2(𝑔)واکنش گازی   Δ𝐻گرما الزم باشد،   + 𝐻2(𝑔) → 2𝐻𝐶𝑙(𝑔) برابر چند کیلوژول است؟(𝐻 = 1 , 𝐶𝑙 = 35.5 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) (۸۸)ریاضی 

۱)−182.4  ۲)−184  ۳)−188  ۴)−866.3 

 

 

 

 

𝐶𝑂(𝑔)واکنش   Δ𝐻های جدول زیر، با توجه به دادهتست:  + 2𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑔)  ( ۹۸چند کیلوژول است؟)ریاضی 

 

۱ )۲۱۰-    ۲)۱۸۰-   ۳)۱۱۰-   ۴)۸۰- 

 

 

𝑁با توجه به شکل زیر، اگر انرژی پیوندهای  تست:  = 𝑂   و𝑁 ≡ 𝑁   و𝑂 = 𝑂  کیلوژول بر مول باشد، جمع جبری  ۴۹۶و  ۹۴۴، ۶۰۷به ترتیب برابر

Δ𝐻   و𝐸𝑎  (۹۸در واکنش )رفت( نشان داده شده، چند کیلوژول است؟)ریاضی 

۱)۱۵۵ 

۲)۱۸۷ 

۳)۴۱۲ 

۴)۶۰۷ 
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 (۹۸لوژول است؟)ریاضی خارج این واکنش چند کی Δ𝐻زیر پایدارتر است و   ها و واکنش زیر، کدام هیدروکربنتست: با توجه به آنتالپی پیوند

 

 +۴۰(سیکلوهگزان، ۴  + ۴۰(هگزان، ۳  -۴۰(سیکلوهگزان، ۲    - ۴۰( هگزان، ۱

 

 

2NH3(g)واکنش    ΔHتست:   + 2CH4(g) + 3O2(g) → 2HCN(g) + 6H2O(l)   پیوند )آنتالپی  Oهای  برابر چند کیلوژول است؟  = O    ،

C ≡ N   و میانگین آنتالپی پیوندهایO − H  ،C − H  وN − H  ( ۹۹)ریاضی کیلوژول بر مول است. (  ۳۹۰، ۴۱۴، ۴۶۳، ۸۸۰، ۴۹۵به ترتیب برابر 

۱ )۹۱۰-     ۲)۹۱۶ -   ۳)۱۰۰۷-  ۴)۱۰۱۷-  

 

 

 

𝐻تست: اگر آنتالپی پیوندهای   − 𝐻  ،𝑁 − 𝐻    ،𝑁 − 𝑁    و𝑁 ≡ 𝑁    باشد، مطابق    ۹۴۱و    ۱۵۹،  ۳۸۹،  ۴۳۵با یکای کیلوژول بر مول، به ترتیب برابر

𝑁2(𝑔)واکنش   + 2𝐻2(𝑔) → 𝐻2𝑁 − 𝑁𝐻2    3.01به ازای مصرف ∗   ۹۹شود؟)ریاضی  مولکول هیدروژن، چند کیلوژول انرژی جذب می  1025

 خارج(

۱)۱۲۰۰   ۲)۲۴۰۰   ۳)۳۶۰۰   ۴)۴۸۰۰ 
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 های عاملی گروه

دهند، مصرف دارویی نیز دارند. آن چنان ها دارند. این مواد افزون بر رنگ، بو و مزه خوشایندی که به غذا میدر تمدن و تاریخ ملت  ها نقش جالبیادویه

د.  رونار میکه امروزه این مواد برای جلوگیری از گرسنگی، افزایش سوخت و ساز، جلوگیری از التهاب، پیشگیری از سرطان و گاهی بهبود یا رفع آن به ک

هایی که در ساختار خود های آلی موجود در آنها است. ترکیبها به طور عمده وابسته به ترکیبدهد که چنین خواصی در ادویههای تجربی نشان مییافته

دهد که وجود آرایش یهای اکسیژن، گاهی نیتروژن و گوگرد نیز دارند. بررسی مواد آلی موجود در آنها نشان مهای هیدروژن و کربن، اتمافزون بر اتم

 ای در خواص آنها دارد. ها به نام گروه عاملی نقش تعیین کنندهای از اتمویژه

 بخشد. هاست که به مولکول آلی دارای آن خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی میگروه عاملی آرایش مشخصی از اتم

ی، اتری، آلدهید، کتون، اسید، استر، آمین و آمید اشاره کرد که در ادامه بیشتر در مورد آنها های الکلتوان به گروهاز مهمترین انواع گروه های عاملی می

 صحبت خواهیم کرد.  

 𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏+𝟏 𝑶𝑯ها الکل

 شود.  دارای گروه عاملی هیدروکسیل هستند. نام آنها به پسوند » اُل« ختم می

𝑹 − 𝑶𝑯 

 

 

 

 ها با تعداد کربن برابر الکلایزومر (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏+𝟐𝑶)اترها

 باشد.  های عاملی+اتر« مینام آنها به صورت » نام گروه هستند.  اتری دارای گروه عاملی

𝑹 − 𝑶− 𝑹′ 

 های عاملی الکلی و اتری است.  طعم و بوی گشنیز و رازیانه به طور عمده وابسته به گروه نکته:
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 (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏𝑶)آلدهیدها 

 شود. باشند. نام آنها به »آل« ختم میکربونیل میدارای گروه عاملی  

𝑶
||

   𝑹 − 𝑪 − 𝑯  
 

 

 

 

 رود.  های جانوری بکار میداری نمونه ترین آلدهید است که محلول آبی آن برای نگهفرمالدهید ساده نکته:

 ایزومر آلدهیدها با کربن برابر (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏𝑶)ها کتون

ت با این تفاوت که در آلدهیدها به گروه کربونیل باید حداقل یک هیدروژن متصل باشد و اینجا نباید هیدروژن این گروه نیز دارای گروه عاملی کربونیل اس

 شود.  متصل باشد. نام آنها به پسوند »ون« ختم می

𝑶
||

   𝑹 − 𝑪 − 𝑹′  

 

 

 

 هپتانون و بادام دارای بنزآلدهید است.   -۲میخک دارای  نکته:

 

 

 



 مولف: حسین نصراللهی  جزوه ردسی شیمی سال یازدهم دبیرستان

 

26 

 (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏𝑶𝟐)کربوکسیلیک اسیدها 

 باشد.  باشند. نامگذاری آنها به صورت »آلکانوییک اسید« میای از ترکیبات آلی هستند که دارای خواص اسیدی بوده و دارای گروه کربوکسیل میدسته 

𝑶
||

    𝑹 − 𝑪 − 𝑶𝑯
 

 

 

 شود.  یافت می فرنگیو توت اسید یک کربوکسیلیک اسید آروماتیک بوده که در تمشک بنزوییک نکته:

 ایزومر کربوکسیلیک اسیدها با کربن برابر (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏𝑶𝟐)استرها 

 باشد.  دارای گروه عاملی استری بوده و نامگذاری آنها به صورت آلکیل آلکانوات می

𝑶
||

    𝑹 − 𝑪 − 𝑶𝑹′

 

 

 

 

 بوی آناناس به دلیل وجود اتیل بوتانوات است.  نکته:

 (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏+𝟑𝑵)ها آمین

 شود.  های آلکیل متصل به نیتروژن را نوشته و بعد کلمه آمین ذکر میباشند.برای نامگذاری آنها نام گروهگروه عاملی دارای نیتروژن می

𝑹′ − �̈� − 𝑹"
|
𝑹

 

 

 زاد شدن مولکول متیل آمین است.به دلیل آآزاد شده از ماهی بوی  نکته:
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  (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏+𝟏𝑵𝑶)آمیدها

 این گروه عاملی شامل نیتروژن و اکسیژن است.  

        
𝑶
||

−𝑵 − 𝑪 −
|          

 

 آمید است.  دارای پلی های مخصوص مسابقه موتورسواریکوالر برای تهیه لباس  نکته:

 های عاملی وه خالصه گر
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  های عاملی چند مثال برای شناسایی گروه

 

 

 

 

 ( ۹۴های کربن برابر است؟)ریاضی تست: در کدام دو ترکیب داده شده، شمار اتم

 (اتیل بوتانوات، هپتان۲    هپتانون  -۲( بنزآلدهید، ۱

 دی متیل هگزان، نفتالن  - ۵، ۲( ۴   متیل پروپان - ۲( تری متیل آمین، ۳

 

 چند نکته مهم در سواالت کنکور 

 شود.تایی در ساختار لوویس رعایت میترکیبات آلی قاعده هشتهمواره توجه کنید که در    - ۱

 کنید: برای محاسبه تعداد پیوندها در ترکیبات آلی با داشتن فرمول بسته به صورت زیر عمل می  - ۲

 = تعداد پیوند  
𝟒𝑪+𝟐𝑶+𝟑𝑵+𝑯+ هالوژنها

𝟐
 

 کنیم: میبرای محاسبه تعداد جفت ناپیوندی نیز را رابطه زیر استفاده    - ۳

تعداد  جفت  ناپیوندی  =  𝟐𝑶 + 𝑵+ 𝟑 ∗  هالوژنها 

 وجود داشته باشد:   𝑯.𝑪.𝑵.𝑶نکته: این روابط در حالتی درست است که در ترکیب آلی فقط عناصر 

 مثال: در ترکیبات زیر تعداد پیوند و جفت ناپیوندی را محاسبه کنید:

𝑪𝟐𝑯𝟔,                                                             𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯,                                             𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔  
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 داریم:   C, O,Nها در ساختار باز بودن شمردن آنها با داشتن تعداد در یک ترکیب آلی برای محاسبه تعداد هیدروژن   - ۴

 باشد:  aدر ترکیب برابر  گانه و دوبرابر سه  عداد پیوندهای دوگانه و حلقهاگر مجموع ت

تعداد هیدروژن    = 𝟐𝑪 + 𝟐 − 𝟐𝒂 + 𝑵 - ها  هالوژن   

 

 

 ( ۸۹است؟) تجربی  نادرستکدام عبارت درباره ترکیبی که ساختار مولکولی آن نشان داده شده است،  تست: 

 های بنزن است.( از مشتق۱

 ( دارای گروه عاملی اتری است.۲

 دارای گروه عاملی آمینی است. ( ۳

 است. 𝐶11𝐻18𝑁𝑂3( فرمول مولکولی آن ۴

ی  توان دریافت که ترکیب .................. یک ........................ و ترکیب ...................... یک ............. است.)تجربهای زیر، میبا توجه به فرمول ساختاری ترکیبتست:  

۹۰) 

 

 ( آ( کربوکسیلیک اسید، پ( آمین۴  ( ب( کتون، ت( آلدهید ۳ ( آ( استر، پ( آلکان۲  ، ت(کتون( پ(اتر۱

 ( ۹۰کدام دو ترکیب ایزومرهای ساختاری یکدیگرند؟)ریاضی تست: 

 اتیل اتردی -(اتانول۴  متیل اتر دی -( اتانول۳  اتانال -( استون۲  متانال  -( متانول۱
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 ( ۹۱رو به مولکول ....................... مربوط است و در آن ................. جفت الکترون پیوندی وجود دارد. )تجربی روبهفرمول ساختاری تست: 

 ۲۶ -( آسپیرین۲   ۲۱ -( آسپیرین۱

 ۲۶ – دارچین( ۴   ۲۱ -دارچین( ۳

 

 

 (۹۲رو، درست است؟)تجربی ی ترکیبی با فرمول روبهکدام گزینه دربارهتست: 

 تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد. ( فاقد گروه استری است و می۱

 اتم متصل هستند.  ۲های اکسیژن در آن به ( همه اتم۲

 ( یک گروه عاملی کتونی و دو گروه عاملی هیدروکسیل دارد. ۳

 است.   𝐶15𝐻20𝑂5( فرمول مولکولی آن ۴

 (۹۳است؟)تجربی  نادرستارت رو، کدام عببا توجه به ساختار مولکولی ترکیب روبهتست: 

 ( گروه عاملی اتری و استری در ساختار آن شرکت دارد.۱

 های اکسیژن در آن یکسان نیست. های متصل به اتم( تعداد اتم۲

 متیل بوتان یکسان است.دی - ۲، ۲های کربن مولکول آن با مولکول ( شمار اتم۳

 اگزالیک اسید بیشتر است. های ناپیوندی در مولکول آن از( شمار جفت الکترون ۴

 

 ( ۹۴ی ترکیب داده شده، درست است؟)تجربی تست: کدام عبارت درباره

 ها وجود دارد.ی آخر اتمجفت الکترون ناپیوندی در الیه ۱۱( در ساختار آن، ۱

 به سه اتم متصل هستند و دارای پیوند آمیدی هستند. های نیتروژن در آن ( اتم۲

𝐶ی  کربن در آن به پیوند یگانه-ی پیوندهای دوگانه کربن هیدروژن، همه( در واکنش با سه مول ۳ − 𝐶 شوند. تبدیل می 

 های اکسیژن در آن با یکدیگر برابر است.اتم های متصل بهاتمهای اکسیژن و شمارهای کربن در آن، سه برابر اتم(شمار اتم۴
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 خارج( ۹۴ی اند، به جز: )ریاض تست: همه مطالب درباره دی متیل اتر درست

 ایزومر اتانول بوده و یک ترکیب قطبی است. (۱

𝑪𝑯𝟑( فرمول شیمیایی آن  ۲ − 𝑪𝑶 − 𝑪𝑯𝟑 

 ها وجود دارد. ( در ساختار مولکول آن، هشت پیوند بین اتم۳

 های آن، وجود دارد. ( دو جفت الکترون ناپیوندی در الیه آخر اتم۴

های هیدروژن چند  است. شمار اتم (𝑪𝟗𝑯𝟖𝑶𝟒)های کربن در مولکول آسپرینکربن در آن برابر شمار اتمهای تست: در مولکول یک آلکن که شمار اتم

 خارج( ۹۴های هیدروژن در مولکول آسپرین است؟)تجربی برابر شمار اتم

۱)2.5  ۲)2.25   ۳)1.5   ۴)1.25 

 

 ( ۹۵دارند؟)تجربی های عاملی وجود تست: در مولکول ترکیبی با ساختار روبرو، کدام گروه

 الکلی  - آلدهیدی -( اتری۲  فنولی  -آلدهیدی -(استری۱

 فنولی  -کتونی -(اتری۴  الکلی  -کتونی -(استری۳

  𝑔.𝑚𝑜𝑙−1شود و جرم مولی ترکیب جدید چند  بنشیند، به کدام ترکیب تبدیل می  𝐶𝐻𝑂تست: اگر در مولکول تولوئن، به جای گروه متیل، گروه  

𝐻)است؟  = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  خارج( ۹۵)ریاضی 

 ۱۲۲(بنزآلدهید، ۴  ۱۰۶(بنزآلدهید، ۳ ۱۲۲(بنزوییک اسید، ۲ ۱۰۶( بنزوییک اسید، ۱

 

 خارج(  ۹۵تست: در چند مورد از موارد زیر، نام ترکیب با فرمول آن مطابقت دارد؟)ریاضی 

 

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 
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 خارج(  ۹۵اند؟)تجربی درستتست: چند مورد از مطالب زیر،  

های عاملی آلدهیدی و کتونی در گروه  ویژگی مشترک گروه -
𝑂
||

−𝐶 −
 است. 

 ها در مولکول آنها است. گستردگی و تفاوت خواص مواد آلی، به دلیل آرایش ویژه اتم -

 آنها است.ها، به دلیل وجود دسته ای از مواد آلی به نام استرها در ها و میوهطعم و بوی خوش برخی از گل -

 دی برمواتان از مجموع شمار جفت الکترون های پیوندی بیشتر است. -۲،  ۱ها در های ناپیوندی الیه ظرفیت اتممجموع شمار جفت الکترون  -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 ( ۹۶اند؟)ریاضی تست: کدام موارد از مطالب زیر، درست 

 است. 𝐶10𝐻20𝑂آ( فرمول مولکولی منتول 

 ون و بنزآلدهید، گروه عاملی کربونیل دارند و ایزومر یکدیگرند. هپتان -۲ب( 

 متیل نونان است.  -۳خط  ۰پ( نام هیدروکربنی با فرمول نقطه

 است.  ۱های کربن در مولکول نفتالن، برابر به شمار اتم Hهای  ت( نسبت شمار اتم

 ت - پ -( آ۴  ت - پ -( ب۳   پ -(ب۲   ( آ، پ ۱

 

 ( ۹۶شود؟)ریاضی مولکول سیکلوهگزان، سه مولکول هیدروژن حذف شود، به کدام هیدروکربن مبدل میتست: اگر از 

 (سیکلوهگزین۴  (سیکلوهگزن ۳   (بنزن ۲  ( هگزین ۱

 ( ۹۶تست: کدام موارد از مطالب زیر، درباره ترکیبی با ساختار روبرو، درست است؟)تجربی 

 است. 𝐶15𝐻24𝑂3𝑁آ( فرمول مولکولی آن،  

 اتم متصل هستند.  ۳به اتم در آن، هر یک   ۵( ب

 های عاملی آمینی، استری و الکلی است.پ( دارای گروه

 الکترون ناپیوندی وجود دارد.   ۱۴های آن، ت( در الیه ظرفیت اتم

 (ب، پ، ت ۴  (آ، پ، ت ۳   (پ، ت۲  ب -(آ۱
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 ( ۹۶آید؟)تجربی  اکسید به وجود میدیراست به چپ، چند مول آب و چند مول کربنتست:  از سوختن کامل یک مول از هگزانوییک اسید، به ترتیب از  

۱)۶- ۴   ۲)۷-  ۴   ۳)۶-  ۶   ۴)۷- ۶ 

 

)ریاضی  اگر در مولکول کلرومتان، به جای اتم کلر، گروه عاملی کربوکسیل بنشیند، چند مورد از مطالب زیر، درباره ترکیب به دست آمده درست است؟تست:  

 خارج( ۹۶

 شود. تشکیل می 𝐶𝐻2𝑂ترکیبی با فرمول تجربی   -

 شود.  های ناپیوندی آن افزوده میدو الکترون بر شمار الکترون  -

 اتم پیوند داده است.  ۳ اتم وجود دارد که به ۲در آن  -

 ترکیب حاصل در سرکه وجود دارد.   -

۱)۱  ۲)۲  ۳)۳  ۴)۴ 

 خارج( ۹۶اند؟)تجربی از مطالب زیر درست  تست: درباره ترکیبی با فرمول ساختاری روبرو، کدام موارد

 آ( دارای یک گروه عاملی آمینی است.

 ب( دارای دو گروه عاملی استری است

 سوزد.مول اکسیژن می ۲۵پ( هر مول آن با 

 های کربن در مولکول آن وجود دارد. جفت الکترون پیوندی بین اتم ۱۷ث( 

 ث  (ب، پ،۴  (آ، ب، پ ۳  (ب، پ۲  (آ، ب۱

 

 ( ۹۸کدام مطلب، درباره فرمیک اسید، درست است؟)ریاضی تست: 

 دهد.  با آب، پیوند هیدروژنی، تشکیل می (۲  ( پرکاربردترین کربوکسیلیک اسید، است. ۱

 شود. شود و در طبیعت یافت نمی( به صورت مصنوعی تهیه می۴ در ساختار آن، پنج جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.   (۳
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  (۹۹)تجربی خط« نشان داده شده در شکل، کدام موارد از مطالب زیر درست است؟-کیبی با فرمول »نقطهدرباره ترتست: 

 است.  ۵های آن برابر های ناپیوندی روی اتمآ( شمار جفت الکترون 

 ب( در مولکول آن، سه گروه عاملی آمینی و یک گروه کتونی وجود دارد.

 و نوع گروه عاملی است.  و دارای د C16H16N3Oپ( فرمول مولکولی آن،  

 است.   نزدیک 6.3های نیتروژن در مولکول آن، به های کربن به اتمت( نسبت شمار اتم

 ( ب و ت ۴   ( ب و پ ۳   ( آ و ب ۲   ( آ و ت ۱

 گاهی برای تامین انرژیآنتالپی سوختن تکیه

ها  ها، آب، ویتامینها، پروتئینها، چربیهمچنین موادی مانند کربوهیدرات   شود. میانرژی الزم برای پختن غذا اصوال از سوختن یک ماده سوختنی تامین  

ها، منابعی برای تامین انرژی آنها نیز رسد که سه ماده نخست عالوه بر تامین مواد اولیه برای سوخت وساز یاخته و مواد معدنی با خوردن غذا به بدن می

 هستند.  

ها  شود. خون این ماده را به یاختهها هستند که در بدن به گلوکز شکسته شده و گلوکز حاصل از آنها در خون حل میکربوهیدراتدر این میان فقط  

   کند.ها را تامین میکند. این روند انرژی مورد نیاز برای یاختها انرژی تولید میهرساند )گلوکز قند خون است( و این ماده هنگام اکسایش در یاخته می

گویند که واحد آن  سوختی می  گرم ماده سوختنی در مقدار کافی اکسیژن را ارزش  ۱مقدار گرمای مبادله شده در واکنش سوختن    ارزش سوختی:

𝑘𝐽/𝑔  .است 

 

رساند را محاسبه کرد. باید توجه کرد که میزان توان با استفاده از جدول زیر مقدار انرژی که هر غذایی به بدن ما میمی

 های روزانه او بستگی دارد.  انرژی مورد نیاز هر فرد با توجه به وزن، سن و میزان فعالیت

های سوختن گرماده است اما ارزش سوختی در منابع معتبر بدون عالمت منفی گزارش شده  واکنش  با اینکه همه  نکته:

 است. 

شود.  های فسیلی تامین میطور که اشاره کردیم تهیه هر غذای گرمی به انرژی نیاز دارد، که به طور عمده از سوختهمان

دهد. این ماده در حضور اکسیژن کافی به طور کامل  ییکی از اینها گاز متان است که بخش عمده گاز شهری را تشکیل م 

های فسیلی باعث شده  کند. این ویژگی سوختمقدار زیادی انرژی تولید می  𝐻2𝑂(𝑔)و    𝐶𝑂2(𝑔)سوزد و افزون بر  می

 گاهی برای تامین انرژی در صنعت، کشاورزی و زندگی باشند.  تکیه 
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گرم    ۱۰۰به ازای    kJ۳۰۰انرژی نیاز دارد. اگر ارزش غذایی یک نوع ماده غذایی به تقریب برابر    𝑘𝑐𝑎𝑙۴۰۰۰تست: بدن یک فرد برای فعالیت روزانه به  

 (۹۷از آن باشد، برای تامین انرژی مورد نیاز این فرد، تنها از راه خوردن این ماده، به تقریب چند کیلوگرم از آن الزم است؟)تجربی 

۱)1.3   ۲)4.2   ۳)5.6   ۴)7.4 

 

 

 

تواند  زمینی، به تقریب برای چند روز میگرم سیب  ۵۰گرم نان و    ۱۴۶گرم تخم مرغ،    ۱۰۰یک وعده غذایی شامل  تست:  

در   J۱بار در دقیقه را فراهم کند؟ )انرژی الزم برای هر تپش را    ۷۵انرژی الزم برای تپش قلب شخصی با متوسط ضربان

1calنظر بگیرید.   = 4.2J) ( ۹۹)تجربی 

۱ )۱۷     ۲)۱۸   ۳)۲۱   ۴)۲۳ 

 

 

 

گرما تولید شود، ارزش سوختی بنزن، به تقریب چند   kJ۱۳۸مول اتانول،    0.1و از سوختن کامل    𝐾𝐽۶۴مول بنزن،    0.02اگر از سوختن کامل  تست:  

خارج(   ۹۹ها را از راست به چپ بخوانید.)ریاضی  شود؟ )گزینهتولید می  𝐶𝑂2برابر ارزش سوختی اتانول است و از سوختن این مقدار بنزن، چند مول گاز  

𝐻 = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1  ) 

۱)1.25- 0.12  ۲)1.37- 0.15  ۳)1.25- 0.15  ۴)1.37- 0.12 
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 آنتالپی سوختن 

  𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1گویند که واحد آن  مقدار گرمای مبادله شده در واکنش سوختن یک مول ماده سوختنی در مقدار کافی اکسیژن را آنتالپی سوختن می

 است. 

 

 رابطه آنتالپی سوختن و ارزش سوختی 

* ارزش سوختی) -  = آنتالپی سوختن مولی  جرم مولی  ) 

آلکانآنتالپی سوختن هیدروکربن  نکته: تقریب تشکیل یک دنباله حسابی میهای یک خانواده )مثال  به  با هم  آنتالپی  ها(  با داشتن  نتیجه  دهند. در 

 توان آنتالپی سوختن باقی اعضا را به تقریب محاسبه کرد.  عضو یک خانواده می ۲سوختن 

 

 یابد. یابد اما ارزش سوختی کاهش میتعداد کربن اندازه آنتالپی سوختن مولی افزایش می  ا با افزایشهدر هیدروکربننکته: 

 یابد.  های هم کربن با افزایش تعداد هیدروژن اندازه آنتالپی سوختن مولی و ارزش سوختی نیز افزایش میدر هیدروکربن نکته:

کمتر   ۳هر ها ازها بیشتر است. همچنین ارزش سوختی الکلهای هم کربن کمتر و از آلکینها و آلکنها از آلکانآنتالپی سوختن مولی الکل اندازه نکته:

 است. 

 است که حالت مایع دارد.   𝐻2𝑂های سوختن کامل مواد آلی در دمای اتاق،  یکی از فراورده  نکته:

های روغنی  سوخت سبز در ساختار خود افزون بر هیدروژن و کربن، اکسیژن نیز دارند و از پسماندهای گیاهانی مانند سویا، نیشکر و دیگر دانه  نکته:

های  نول و روغنشوند. مانند اتاتر تجزیه میبینی به مواد سادهپذیر هستند و از این رو به وسیله جانداران ذرهشوند. این مواد زیست تخریب استخراج می

 گیاهی. 
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استاندارد تشکیل    Δ𝐻کیلوژول گرما آزاد شود،    ۳۰۰گرم منیزیم اکسید تشکیل و    ۲۰تست: اگر از سوختن کامل مقداری منیزیم در شرایط استاندارد،  

𝑀𝑔(𝑠) )منیزیم اکسید +
1

2
𝑂2(𝑔) → 𝑀𝑔𝑂(𝑠)) خارج( ۹۷، برابر چند کیلوژول بر مول است؟)ریاضی 

۱)۳۰۰+   ۲)۳۰۰-   ۳)۶۰۰ +   ۴)۶۰۰ - 

 

 

شود. نسبت شمار کیلوژول انرژی آزاد می  ۸۰۲مول از گازهای متان و اتان است،    0.6تست: از سوختن کامل یک مخلوط گازی که در مجموع دارای  

 خارج( ۹۷ست. ()ریاضی کیلوژول بر مول ا -۱۵۶۰و   -۸۹۰های اتان به متان در این مخلوط، کدام است؟)آنتالپی سوختن متان و اتان، به ترتیب مول

۱)0.5   ۲)۱   ۳)۲   ۴)2.5 

 

 

های تعیین گرمای واکنشروش 

(تجربی)        (گرماسنج )                                                 الف ) روش  مستقیم

           

۱)با  استفاده از  قانون هس              

۲) با  استفاده از  انرژی های  پیوند      

۳) با  استفاده آنتالپی سوختن           
}
 
 

 
 

(محاسبه ای ) ب) روش  غیر مستقیم

}
 
 

 
 

 

 تعیین مستقیم گرمای واکنش  -الف

نمونه ساده  گردد.  متر( استفاده میای به نام گرماسنج )کالریگیری گرمای واکنش به روش تجربی از وسیله برای اندازه 

 آن گرماسنج لیوانی است.

 گرماسنج لیوانی: 

اندازه  بهبرای  ثابت  فشار  واکنش در  واکنشکار می  گیری گرمای  برای  و معموال  انجام    در فاز محلول هایی که  رود 

 گیرند مناسب است  می

بار مصرف)پلی استایرنی( بوده که عایق گرما هستند. اگر دو لیوان را درون هم قرار دهیم و به درپوشی از یونولیت که دو لیوان یکاین گرماسنج شامل  

 ایم.  در آن دماسنج و همزن تعبیه شده مجهز کنیم، یک گرماسنج لیوانی ساخته
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آوریم. سپس ماده دوم را به آن افزوده و یم و دمای آغازی را بدست میریزبرای محاسبه گرمای یک واکنش نخست مقداری آب یا محلول درون آن می

رود، ولی اگر واکنش  باشد، گرمای حاصل محلول را گرم کرده و دما باال میاگر واکنش گرماده  کنیم.  بعد از انجام واکنش دمای ثانویه را محاسبه می

باشد، دمای محلول کاهش می اندازهیابد. میزان گرمای مبادگرماگیر  با  از ظرفیت گرمایی ویژه  Δ𝜃گیری  له شده  استفاده  تعیین جرم محلول و  ی  و 

 شود.  محلول)تقریبا همان آب( محاسبه می

𝑄مبادله  شده = 𝑚𝐶محلولΔ𝜃 

 گاز اکسیژن سوزانده شده است مقدار کافی مول گاز متان و 0.5آب، مخلوطی از  Kg۲دارای  گرماسنجتست: در یک 

   (Δ𝐻 سوختن = −890𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙
تقریبی درون  (1− افزایش می  گرماسنج. دمای  به وسیله بدنه چند درجه سلسیوس  )از گرمای جذب شده  یابد؟ 

.𝐽نظر شود. ظرفیت گرمایی ویژه آب برابر کالریمتر و گازها صرف 𝑔−1.℃−1 4.2   ۹۲است.()ریاضی ) 

۱)۱۳   ۲)۲۶   ۳)۵۳   ۴)۱۰۶ 

 

 

اند. اگر دمای پایانی  مخلوط شده   ۲۵℃در یک گرماسنج در دمای    𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞)  0.5Mمحلول    ml۲۵سدیم هیدروکسید با  حاوی مقدار کافی    محلول    ml۵۰  تست:

𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞)واکنش    Δ𝐻باشد،    ۲۷℃ +𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) +𝐻2𝑂(𝑙)   های آغازی و پایانی به تقریب برابر  به تقریب کدام است؟)چگالی محلول-g.ml

.𝐽های آغازی و پایانی به تقریب برابر  و ظرفیت گرمای ویژه محلول ۱  1  𝑔−1℃−1  4.2  ).خارج(   ۹۳)تجربی    است 

۱  )-33.6  ۲)-44.1   ۳)-50.4   ۴)-61.2 

 

 

 

درون یک گرماسنج در همین دما    ۲۵℃در دمای    𝐻2𝑆𝑂4   حاوی مقدار کافی  محلول  mL۱۵۰با    𝑁𝑎𝑂𝐻موالر    0.6محلول    mL  ۵۰تست: اگر  

2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞)واکنش:    Δ𝐻باشد،    ۳۰℃واکنش دهد و دمای پایانی برابر   + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝑁𝑎2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 2𝐻2𝑂(𝑙)    به تقریب چند کیلوژول

.𝐽ی گرمای واکنش صرف باال رفتن دمای آب شده است،  است؟)فرض کنید همه 𝑔−1℃−1۴.۲   =𝑐 1ها، حدود  و چگالی همه محلول    آب-g.mL  ۱    در

 (۹۵نظر گرفته شود.( )ریاضی 

۱)۱۴۰   ۲)-۱۴۰   ۳)۲۸۰   ۴)-۲۸۰ 
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 غیر مستقیمتعیین گرمای واکنش به روش  -ب 

 آنتالپی واکنش و اعمال ریاضی

توان ی شیمیایی وجود ندارد، به مانند هر تساوی جبری میی منفی در معادلههر معادله شیمیایی به مانند یک عبارت جبری است با این تفاوت که جمله

ی واکنش انجام یا تقسیم کرد. هر عمل جبری بر روی معادله ی واکنش چیزی را افزوده یا کم کرده، یا آن را در اعدادی ضرب کرده وبه دو طرف معادله

 شود. شده بر روی آنتالپی واکنش نیز همان عمل جبری انجام می

𝐴 → 𝐵                       Δ𝐻 = Δ𝐻1 

𝐵 → 𝐴                   Δ𝐻 = −Δ𝐻1  

𝑛𝐴 → 𝑛𝐵               Δ𝐻 = 𝑛Δ𝐻1 

از انجا که آنتالپی کمیتی تابع حالت است و به مسیر و چگونگی رسیدن از حالت    نون هس:قاتعیین گرمای واکنش با استفاده از  (  ۱

گیری مستقیم آنتالپی یک واکنش به طور مستقیم، آنتالپی واکنش را تعیین کرد. بنا به قانون  توان به جای اندازهآغازی به حالت پایانی بستگی ندارد می

 آید. ی واکنش از آنها بدست میهای چندین واکنش که معادلهوع آنتالپیهس آنتالپی یک واکنش عبارت است از مجم

 هایی را که انجام آنها مشکل بوده و یا عمال غیر ممکن است محاسبه کرد.  توان آنتالپیبا استفاده از قانون هس می نکته:

 

 برای مثال واکنش تولید گاز متان از گرافیت و گاز هیدروژن در آزمایشگاه خیلی عملی نبوده و بسیار پرهزینه و دشوار است.  

𝐶
(𝑠,گرافیت)

+ 2𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻4(𝑔)        Δ𝐻 =  𝑘𝐽؟

 توان آنتالپی آن را محاسبه نمود.  های زیر میاما با استفاده از واکنش

1)𝐶
(𝑠,گرافیت)

+ 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔)            Δ𝐻1
0 = −394 𝑘𝐽 

2) 𝐻2(𝑔) +
1

2
𝑂2(𝑔) → 𝐻2𝑂(𝑙)             Δ𝐻2

0 = −286 𝑘𝐽 

3) 𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙)    Δ𝐻3
0 = −890 𝑘𝐽  

 

 

 گویند. ها جمع آوری شده، از این رو به آن گاز مرداب میگاز متان نخستین بار از سطح مرداب نکته:
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شود، هیه نمیاین ماده از واکنش مستقیم گازهای هیدروژن و اکسیژن ترسد.  با نام تجاری آب اکسیژنه به فروش می  (𝐻2𝑂2)هیدروژن پراکسید    نکته:

 توان آنتالپی آن را محاسبه کرد.  های زیر میما با استفاده از واکنشاشود. آب تولید میزیرا در واکنش این 

𝐻2(𝑔) +
1

2
𝑂2(𝑔) → 𝐻2𝑂(𝑙)              Δ𝐻 = −286𝑘𝐽  

2𝐻2𝑂2(𝑙) → 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔)        Δ𝐻 = −196𝑘𝐽  

 

 درپی مطابق زیر در نظر گرفت. ای از دو واکنش پیتوان مجموعه سوختن کامل گرافیت را می نکته:

 

 توان به روش تجربی تعیین کرد.  را نمی 𝐶𝑂(𝑔)واکنش تولید  Δ𝐻دهد که  شواهد نشان می

 

  

دهد که تهیه آمونیاک به روش هابر از گازهای نیتروژن و هیدروژن  شواهد تجربی نشان می  نکته:

 مرحله ای است. ۲طابق زیر به صورت م

 در شرایط یکسان آمونیاک پایدارتر از هیدرازین است. 

 

 

 وابسته به آن بیان شود، به آن واکنش گرما)ترمو( شیمیایی گویند.   Δ𝐻اگر واکنش شیمیایی با   نکته:

 گیری کرد.  توان به روش مستقیم اندازههایی که آنتالپی آنها را نمیواکنش
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 خارج( ۹۸تست: چند مورد از مطالب زیر، درست است؟)ریاضی 

 پذیر نیست.ها به روش گرماسنجی، امکانگیری آنتالپی بسیاری از واکنشاندازه -

 ن و کربن، آسان است.  تامین شرایط بهینه، برای انجام واکنش تهیه متان از هیدروژ -

 شود.  وابسته به خود بیان شود، واکنش استوکیومتری نامیده می Δ𝐻واکنشی که با   -

 پذیر است.  شوند، بر پایه قانون هس امکانهایی که به دشواری انجام میای یا واکنشهای مرحلهمحاسبه گرمای بسیاری از واکنش -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 خارج( ۹۹طالب زیر، درست است؟)ریاضی کدام موارد از متست: 

 آ( ظرفیت گرمایی هر نمونه ماده، برعکس ظرفیت گرمایی ویژه آن، به جرم وابسته است. 

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

𝐶)پ(علت دشوار بودن انجام واکنش 
(𝑠,گرافیت)

+ 2𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻4(𝑔) .گرماگیر بودن آن است 

 کند.  ت( تغییر آنتالپی هر واکنش در حجم ثابت، برابر مقدار گرمایی است که سامانه واکنش با محیط داد و ستد )مبادله( می

 ( پ، ت ۴   ( ب، پ ۳   (آ، ت۲   ( آ، ب ۱

 

𝐷واکنش نمادین   Δ𝐻های روبرو، تست: بر اساس واکنش + 𝐴 → 4𝐶  ( ۸۸چند کیلوژول است؟)ریاضی 

{

𝐴 → 2𝐵, Δ𝐻1 = +40𝑘𝐽
𝐵 → 𝐶, Δ𝐻2 = −50𝑘𝐽
2𝐶 → 𝐷, Δ𝐻3 = −20𝑘𝐽

  

۱)۶۰ -   ۲)۴۰+   ۳)۴۰-   ۴)۶۰ + 

2𝑁𝐻3(𝑔)واکنش   Δ𝐻های زیر،  واکنشتست: با توجه به  + 𝟑𝑵𝟐𝑶(𝒈) → 𝟒𝑵𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐𝑶(𝒍)  ( ۸۸چندکیلوژول است؟)تجربی 

𝟒𝑵𝑯𝟑(𝒈) + 𝟑𝑶𝟐(𝒈) → 𝟐𝑵𝟐(𝒈) + 𝟔𝑯𝟐𝑶(𝒍), 𝚫𝑯 = −𝟏𝟑𝟓𝟏𝒌𝑱  

𝑵𝟐𝑶(𝒈) +𝑯𝟐(𝒈) → 𝑵𝟐(𝒈) +𝑯𝟐𝑶(𝒍),            𝚫𝑯 = −𝟑𝟔𝟕. 𝟒 𝒌𝑱  

𝑯𝟐(𝒈) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈) → 𝑯𝟐𝑶(𝒍),                            𝚫𝑯 = −𝟐𝟖𝟓. 𝟗   

۱ )۹۲۰ -   ۲)842.5  ۳)۸۵۰-   ۴)945.2+ 
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 آنها،   Δ𝐻0های روبرو و مقدار تست: با توجه به واکنش

{
𝐻2𝑆(𝑔) +

3

2
𝑂2(𝑔) → 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑆𝑂2(𝑔), Δ𝐻

0 = −562.6𝑘𝐽

𝐶𝑆2(𝑙) + 3𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝑆𝑂2(𝑔), Δ𝐻
0 = −1075.2 𝑘𝐽

  

𝐶𝑆2(𝑙)مطابق واکنش   𝐻2𝑆(𝑔)برای تشکیل هر مول  + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑆(𝑔) (۹۰بی شود؟)تجرچند کیلوژول گرما صرف می 

۱)۴۵   ۲)۳۵   ۳)۲۵   ۴)۵۰ 

 

 های روبرو:  تست: با توجه به واکنش

2𝑁2𝑂(𝑔) → 𝑂2(𝑔) + 2𝑁2(𝑔), Δ𝐻 = 𝑎𝑘𝐽  

𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑁𝑂(𝑔), Δ𝐻 = 𝑏𝑘𝐽  

2𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑁𝑂2(𝑔), Δ𝐻 = 𝑐𝑘𝐽  

Δ𝐻   واکنش𝑁2𝑂(𝑔) + 𝑁𝑂2(𝑔) → 3𝑁𝑂(𝑔)  ( ۹۰برابر چند کیلوژول است؟)ریاضی 

۱)2𝑎 − 𝑏 + 𝑐  ۲)𝑎 + 𝑏 − 𝑐  ۳)
2𝑎−𝑏+𝑐

2
  ۴)

𝑎+2𝑏−𝑐

2
 

 

 

𝑁2(𝑔)  واکنش   Δ𝐻0های روبرو،  تست: با توجه به واکنش +
5

2
𝑂2(𝑔) → 𝑁2𝑂5(𝑔)  ( ۹۱چند کیلوژول بر مول است؟ )ریاضی 

2𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑁𝑂2(𝑔), Δ𝐻
0 = +141𝑘𝐽  

4𝑁𝑂2(𝑔) +𝑂2(𝑔) → 2𝑁2𝑂5(𝑔), Δ𝐻
0 = −110𝑘𝐽  

𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑁𝑂(𝑔), Δ𝐻
0 = +180𝑘𝐽  

۱)۵۱۲   ۲)۵۳۲   ۳)۲۵۶   ۴)۲۶۶ 
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 (۹۱برابر چند کیلوژول بر مول است؟)تجربی  𝑁𝑎𝐶𝑙های زیر انرژی شبکه بلور تست: با توجه به داده

𝑁𝑎(𝑠) +
1

2
𝐶𝑙2(𝑔) → 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠),   𝛥𝐻1 = −411𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙   

𝑁𝑎(𝑠) → 𝑁𝑎(𝑔),                          Δ𝐻2 = 108𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙   

𝐶𝑙2(𝑔) → 2𝐶𝑙(𝑔),                         Δ𝐻3 = 243𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙   

𝑁𝑎(𝑔) → 𝑁𝑎(𝑔)
+ + 𝑒−,                Δ𝐻4 = 496𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙   

𝐶𝑙(𝑔) + 𝑒
− → 𝐶𝑙(𝑔)

− ,                    ΔH5 = −349kJ/mol   

۱)-758.5  ۲)875.5  ۳)787.5  ۴)878.5 

 های زیر: تست: با توجه به واکنش

1)𝐹𝑒3𝑂4(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔) → 3𝐹𝑒𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔), Δ𝐻 = +22𝑘𝐽  

2) 𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) → 𝐹𝑒𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑠), Δ𝐻 = −11𝑘𝐽  

3)3𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔) → 2𝐹𝑒3𝑂4(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔), Δ𝐻 = −48.5𝑘𝐽  

 ( ۹۲بر چند کیلوژول است؟)تجربی اکسید به فلز آهن برا (III)گرمای مبادله شده برای کاهش هر مول آهن

۱)-70.5   ۲)-92.5   ۳)+103.5   ۴)+20.5 

 

𝑇𝑖𝐶𝑙4(𝑙)واکنش   Δ𝐻های زیر،  تست: با توجه به واکنش + 2𝐻2𝑂(𝑔) → 𝑇𝑖𝑂2(𝑠) + 4𝐻𝐶𝑙(𝑔)  خارج(  ۹۲برابر چند کیلوژول است؟)تجربی 

𝑇𝑖(𝑠) + 2𝐶𝑙2(𝑔) → 𝑇𝑖𝐶𝑙4(𝑙),     Δ𝐻 = 𝑎  

2𝐻2𝑂(𝑔) → 2𝐻2(𝑔) +𝑂2(𝑔), Δ𝐻 = 𝑏  

𝑇𝑖𝑂2(𝑠) → 𝑇𝑖(𝑠) + 𝑂2(𝑔),        Δ𝐻 = 𝑐  

2𝐻𝐶𝑙(𝑔) → 𝐶𝑙2(𝑔) + 𝐻2(𝑔),   Δ𝐻 = 𝑑   

۱ )d-c-a+b  ۲)d+c-a-b  ۳)-2d-c-a+b  ۴)-2d+c+a+b 
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 ( ۹۳شود؟)تجربی های زیر، به ازای تبدیل هر گرم فسفر به فسفر پنتاکلرید، چند کیلوژول گرما آزاد میتست: با توجه به واکنش

(𝑝 = 31𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

𝑎)𝑃4(𝑠) + 6𝐶𝑙2(𝑔) → 4𝑃𝐶𝑙3(𝑔),   Δ𝐻 = −1148𝑘𝐽  

𝑏) 𝑃𝐶𝑙5(𝑔) → 𝑃𝐶𝑙3(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔) ,     Δ𝐻 = +116𝑘𝐽  

۱ )۱۳   ۲)۱۵   ۳)17.5   ۴)21.5 

 

 

 های زیر: با توجه به واکنش   تست:

 

 

Δ𝐻    واکنش𝑃4𝑂10(𝑠) + 6𝑃𝐶𝑙5(𝑙) → 10𝑃𝑂𝐶𝑙3(𝑙)    کیلوژول گرما آزاد شود، چند مول    266.5برابر چند کیلوژول است و اگر در این واکنش𝑃𝑂𝐶𝑙3  

 خارج(   ۹۳)ریاضی    شود؟تشکیل می

۱)-۵۳۳    ،۵  ۲)-۳۴۴  ،۵  ۳)-۵۳۳   ،۴   ۴)-۳۳۴  ،۴ 

 

 

برای تهیه هر مول نیتریک اسید با استفاده    kJکای  شود. مقدار گرمای مبادله شده با یتست: نیتریک اسید به صورت صنعتی از اکسایش آمونیاک تهیه می

𝑁𝐻3(𝑔)از واکنش  + 2𝑂2(𝑔) → 𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)  (۹۴کدام است؟)ریاضی 

𝟏)𝟒𝑵𝑯𝟑(𝒈) + 𝟓𝑶𝟐(𝒈) → 𝟒𝑵𝑶(𝒈) + 𝟔𝑯𝟐𝑶(𝒍), 𝚫𝑯 = 𝒂𝒌𝑱  

𝟐) 𝟐𝑯𝑵𝑶𝟑(𝒂𝒒) +𝑵𝑶(𝒈) → 𝟑𝑵𝑶𝟐(𝒈) +𝑯𝟐𝑶(𝒍), 𝚫𝑯 = 𝒃 𝒌𝑱  

𝟑) 𝟐𝑵𝑶𝟐(𝒈) → 𝑶𝟐(𝒈) + 𝟐𝑵𝑶(𝒈), 𝚫𝑯 = 𝒄 𝒌𝑱   

۱ )
𝑎−𝑏−3𝑐

2
  ۲)

𝑎+2𝑏+3𝑐

2
  ۳)

−𝑎+𝑏+3𝑐

4
  ۴)

𝑎−2𝑏−3𝑐

4
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 خارج(   ۹۴)ریاضی    های شیمیایی زیر:با توجه به معادله   تست:

 

Δ𝐻  واکنش تبدیل آلوتروپ گرافیت به الماس، چند کیلوژول است؟ 

۱  )-۲۰   ۲)-۲   ۳)۲+   ۴+)۲۰ 

 

 

   های زیر:با توجه به واکنش   تست:

 

2𝐴(𝑔)در واکنش    𝐷(𝑔)با گرمای آزاد شده ضمن تشکیل یک مول  + 4𝐸(𝑔) → 2𝐶(𝑔) + 3𝐷(𝑔)   توان در فشار  را می  ۳۰℃به تقریب چند گرم آب با دمای

atm۱   به جوش آورد؟(𝐶آب = 4.2 𝐽. 𝑔
 خارج(   ۹۳)ریاضی    (℃.1−

۱  )۱۲۶.۷  ۲)۱۶۶.۷   ۳)۲۶۸.۳   ۴)۲۷۹.۳ 

 

𝐶)های زیر، برای تولید هر کیلوگرم گاز آب توجه به واکنشتست: با  
(𝑠,گرافیت)

+ 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻2(𝑔)⏟        
گاز  آب 

، چند کیلوژول انرژی باید صرف    (

 ( ۹۵شود؟)ریاضی 

(𝑂 = 16, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

 

۱)۱۱۸۳۳  ۲)۱۴۴۰۰  ۳)۴۴۶۶.۷  ۴)۶۷۵۶.۲ 
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𝐶2𝐻4(𝑔)واکنش   Δ𝐻های زیر،  با توجه به واکنشتست:  + 𝐹2(𝑔) → 𝐶𝐹4(𝑔) + 𝐻𝐹(𝑔)خارج( ۹۶)تجربی ، پس از موازنه چند کیلوژول است؟ 

1) 2𝐶
(𝑠,گرافیت)

+ 2𝐻2(𝑔) → 𝐶2𝐻4(𝑔),   Δ𝐻 = −52𝑘𝐽  

2) 2𝐻𝐹(𝑔) → 𝐹2(𝑔) + 𝐻2(𝑔), Δ𝐻 = +537𝑘𝐽  

3)𝐶𝐹4(𝑔) → 𝐶(𝑠,گرافیت)
+ 2𝐹2(𝑔), Δ𝐻 = +680𝑘𝐽   

۱)۳۵۶۰-   ۲)۳۴۵۶-    ۳)۲۳۸۲-   ۴)۷۳۶ - 

𝐹𝑒𝑂(𝑠)واکنش   Δ𝐻های داده شده،  تست: با توجه به واکنش + 𝐶𝑂(𝑔) → 𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)  ( ۹۷چند کیلوژول است؟)تجربی 

 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3𝐶𝑂(𝑔) → 2𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔),      Δ𝐻 = −23 𝑘𝐽  

𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐹𝑒3𝑂4(𝑠) → 𝐶𝑂(𝑔) + 3𝐹𝑒2𝑂3(𝑠),   Δ𝐻 = +39𝑘𝐽  

𝐹𝑒3𝑂4(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔) → 3𝐹𝑒𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔).   Δ𝐻 = +18𝑘𝐽  

۱)۱۱-    ۲)۱۱+    ۳)۳۳-    ۴)۳۳+ 

واکنشتست:   به  توجه  با حل شدن  با  زیر،  از    0.1های  دمای    g۲۰۰در    𝐵𝑎𝑂(𝑠)مول  با  معادله   ۲۵℃آب  طبق  کافی،  اسید  سولفوریک  دارای  و 

𝐵𝑎𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙)  ،رسد؟)فرض کنید که آنتالپی واکنش  دمای نهایی آب، به تقریب به چند درجه سلسیوس می

𝑐𝐻2𝑂فقط صرف تغییر دمای آب شده است: = 4.2 𝐽. 𝑔
−1. 𝐾−1 خارج( ۹۸()تجربی 

𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠) → 𝐵𝑎𝑂(𝑠) + 𝑆𝑂3(𝑔),     Δ𝐻 = +213𝑘𝐽  

𝑆𝑂3(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞),    Δ𝐻 = −78𝑘𝐽  

۱)۱۶   ۲)۱۹   ۳)۳۱   ۴)۴۱ 

 

2𝐶𝐻4(𝑔)واکنش   Δ𝐻های زیر،  تست: با توجه به واکنش → 𝐶2𝐻6(𝑔) + 𝐻2(𝑔)  ( ۹۸چند کیلوژول است؟)تجربی 

2𝐶2𝐻6(𝑔) + 7𝑂2(𝑔) → 4𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙),           Δ𝐻 = −3120𝑘𝐽  

𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙),                  Δ𝐻 = −890𝑘𝐽  

2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙),                                       Δ𝐻 = −572𝑘𝐽  

۱ )۳۵۲  +   ۲ )۶۶ +   ۳)۶۶ -   ۴)۳۵۲-   
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 های زیر: با توجه به واکنش تست: 

SOCl2(l) + H2O(l) → SO2(g) + 2HCl(g),    ΔH = +11kJ  

P4(s) + 6Cl2(g) → 4PCl3(g),                           ΔH = −1224kJ  

2PCl3(l) + O2(g) → 2POCl3(l),                      ΔH = −650 kJ  

4HCl(g) + O2(g) → 2Cl2(g) + 2H2O(l),       ΔH = −202 kJ  

 (۹۹)تجربی شود؟، مطابق واکنش زیر، چند کیلوژول گرما آزاد میPOCl3(l)مول  0.1به ازای تشکیل 

P4(s) + 4SO2(g) + 10Cl2(g) → 4SOCl2(l) + 4POCl3(l)  

۱)52.8   ۲)54.1   ۳)62.4   ۴)64.2 

 

 

 های گرماشیمیایی زیر:  با توجه به واکنشتست: 

2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙),                   Δ𝐻 = −572𝑘𝐽  

2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂2(𝑎𝑞),            Δ𝐻 = 190 𝑘𝐽  

𝐶6𝐻6𝑂2(𝑎𝑞) → 𝐶6𝐻4𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔),   Δ𝐻 = 116 𝑘𝐽  

Δ𝐻    واکنش𝐶6𝐻6𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂2(𝑎𝑞) → 𝐶6𝐻4𝑂2(𝑎𝑞) + 2𝐻2𝑂(𝑙)    موالر     2,5لیتر از محلول  میلی  ۱۰۰برابر چند کیلوژول است و اگر

توان به گاز تبدیل کرد؟)گزینه ها را از راست  اکسید جامد را میدی  هیدروژن پراکسید در این واکنش مصرف شود، با گرمای آزاد شده، چند گرم کربن

𝐶شود،  ول انرژی، به طور مستقیم به گاز تبدیل میکیلوژ  ۵۰اکسید جامد با جذب  دیبه چپ بخوانید، هر مول کربن = 12, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1  )

 خارج( ۹۹)تجربی 

۱ )۲۵۴-    ،42.8  ۲)۲۵۴- ،45.3  ۳)۲۶۵-  ،58.3  ۴)۲۶۵-  ،62.8 
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 محاسبه آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی سوختن   -۳

 توان مقدار آنتالپی یک واکنش را محاسبه کرد.  با استفاده از آنتالپی سوختن مواد موجود در یک واکنش می

Δ𝐻 واکنش = [مجموع  آنتالپی سوختن  واکنشدهندهها ] −  [مجموع  آنتالپی سوختن  فراوردهها]

 شود. در این حالت برای اکسیژن دیگر آنتالپی سوختن نوشته نمی نکته:

  𝚫𝑯گرما آزاد شود،    kJ  32.5و    kJ۵۰  ،kJ۱۴۲، به ترتیب  (s)یک گرم از هر یک از گازهای اتن و هیدروژن و یک گرم گرافیت    تست: اگر از سوختن

 ( ۸۸استاندارد تشکیل گاز اتن، چند کیلوژول برمول است؟)تجربی 

۱ )۵۲ +   ۲)۶۴ -   ۳)75.3-   ۴)82.4+ 

 

 

 سینتیک شیمیایی 

های مهم یک واکنش، آهنگ انجام  ها آشنا شدید. اما از دیگر ویژگیها و مواد غذایی در واکنشبا تغییر محتوای انرژی مواد شرکت کننده از جمله سوخت 

 دارد.   آن است. کمیتی که در تهیه و نگهداری مواد غذایی نقش کلیدی و تعیین کننده

 غذای سالم 

ها،  هکردن میوهایی مانند خشک تری سالم نگه دارد. روشهای طوالنیهایی بوده که بتواند ماده غذایی را برای مدتانسان همواره در جست وجوی روش

 شود.  سود کردن از جمله کارهایی است که باعث افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی میتهیه ترشی، و نمک

داری است. )مانند نگه مرطوب  و روشن گرم، محیط از  تر مناسب  غذایی مواد انواع نگهداری برای تاریک و خشک  سرد، محیط  که دهد می نشان  تجربه

 ها(.  مواد غذایی در سردخانه

 تکثیر  و رشد به شروع ها میکروب مرطوب، محیط در  .مؤثرند غذا نگهداری زمان و چگونگی  در  دما و نور اکسیژن، رطوبت، مانند محیطی عوامل واقع در

 می رو این از ندارد، وجود بینی ذره جانداران این رشد  امکان خشک محیط در اما .شود می فاسد سرانجام و زده کپک غذایی  مادۀ که جایی تا نموده

 های این مطلب در گذشته بوده است.  ها یکی از کاربرد. خشک کردن میوهکرد نگهداری محیط این در تری طوالنی مدت به و تر آسان را خشکبار توان

 در غذایی مواد ویژگی، این اساس بر. دارد مواد دیگر با  واکنش  انجام برای زیادی تمایل و است پذیر واکنش گازی اکسیژن که آموختید دهم شیمی در

 است ماندگاری زمان افزایش برای طبیعی عامل یک خشکبار و ها میوه پوشش و پوست وجود.  شوند  می فاسد تر سریع اکسیژن،  معرض در و آزاد هوای

و    غذایی مواد نگهداری محیط از اکسیژن حذف که دهد می نشان ویژگی ین. اشود می آنها  درون به بینی ذره جانداران و اکسیژن ورود از مانع زیرا
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ها آنها را با خالی کردن هوای داری سالم برخی خوراکیها سبب افزایش زمان ماندگاری و بهبود کیفیت آنها خواهد شد. به عنوان مثال برای نگهخوراکی

 کنند تا اکسیژن حذف شود.  درون ظرف بسته بندی می

مد کردن)اثر کاهش دما بر سرعت(، استفاده از ظرف مات و کدر برای بسته شود، منجداری بیشتر مواد غذایی استفاده میهایی که برای نگهاز دیگر مثال

، و همچنین عدم خرد کردن مواد خوراکی مانند پسته، بادام و .... )اثر سطح تماس بر سرعت(  های مایع )جلوگیری از تابش نور خورشید(بندی روغن

 توان نام برد.  می

ای از علم شیمی افزون بر بررسی آهنگ تغییر  به عنوان شاخه د را بررسی کنیم. در واقع سینتیک شیمیایی  خواهیم اثر هر یک از این مواردر ادامه می

 کند.  ها، عوامل موثر بر این آهنگ را نیز بررسی میدر واکنششیمیایی 

 آهنگ واکنش 

 بیانی  واکنش هنگآ  .دارد ای ندهکن  تعیین نقش آن  ماندگاری زمان و کیفیت بر غذایی یا دارویی صنعتی، فراوردۀ یک کندتر یا تر سریع تولید و تهیه

 کوچکتر آنها انجام  زمان گسترۀ چه هر.  دهد  می رخ زمان از ای گستره چه در شیمیایی تغییر هر دهد می نشان  که کمیتی است، مواد ماندگاری زمان از

 د.شو می انجام تر سریع واکنش و است تندتر انجام آهنگ باشد،

 می گیرد.کنند. این گستره از چند صدم ثانیه تا چند سده را در برها آهنگ واکنش را در گستره معینی از زمان با نام سرعت واکنش بیان میشیمیدان 
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 عوامل موثر بر سرعت واکنش 

،  سطح تماس و حالت فیزیکی،  هادهنده واکنشماهیت  توان به  عوامل متعددی بر روی سرعت یک واکنش موثر هستند. از جمله این عوامل می

 اشاره کرد.   کاتالیزورو  دما ، مقدار مواد و  غلظت

 باشد.  باشد، ولی به عنوان یک متغیر در بهبود سرعت واکنش مطرح نمیها مهمترین عامل در تعیین سرعت واکنش میدهندهاگرچه ماهیت واکنش

 کشد تا اکسید گردد. همچنین به عنوان مثال واکنش سدیم با آب بسیار سریع بوده ولی واکنش منیزیم با آب بسیار کند بوده و مدت زیادی طول می

 ماند. زند در حالی طال طی سالها بدون تغییر باقی میآهن در مجاورت رطوبت اکسید شده و زنگ می

شود. زیرا در این حالت میزان برخورد مواد با  تر انجام میباشند، واکنش بهتر و سریع  همگی در حالت محلول و یا همگی گاز  مواد شرکت کننده    اگر

 شود. م واکنش بیشتر مییکدیگر افزایش یافته و سرعت انجا

شود و سطح تماس انجام می هادهندهبین واکنش  فقط در مرزدر حالی که واکنش میان یک گاز و یک جامد، یا واکنش میان دو مایع مخلوط نشدنی 

را افزایش داده و سرعت بیشتر توان این سطح تماس  کمی داریم. در نتیجه مثال برای افزایش سرعت یک واکنش در فاز جامد با خرد کردن ماده جامد می

 شود. 

 ها واکنش انجام سرعت توان می تماس سطح  افزایش و ها دهنده واکنش مقدار افزایش دما، افزایش باتوان نشان داد،  های متفاوت میبا انجام آزمایش

 این برای مناسب کاتالیزگر باغچه خاک در زیرا است تر سریع باغچه خاک به آغشته قند سوختن واکنش  که دانید می پیش از همچنین. داد افزایش را

 کنند.  می شرکت واکنش در  متفاوتی های سرعت با گوناگون دهنده واکنش مواد که داشت توجه باید البتهدارد.  وجود واکنش

شوند و در پایان بدون تغییر  در یک واکنش شیمیایی شرکت کرده و مسیر انجام واکنش را تغییر داده و باعث افزایش سرعت انجام واکنش می  گرکاتالیز

 مانند.  برجا می

 مثال: در هر یک از موارد زیر علت اختالف سرعت را توضیح دهید: 

 آب سرد الف( واکنش فلزهای قلیایی سدیم و پتاسیم در شرایط یکسان با

کند، درحالی که پاشیدن و پخش کردن گرد آهن بر روی شعله، سبب سوختن آن  ب( شعله آتش، گرد آهن موجود در کپسول چینی را داغ و سرخ می

 شود. می

 شود. رنگ میدهد، اما با گرم شدن، محلول به سرعت بیپ( محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی در دمای اتاق به کندی واکنش می

 سوزد.سوزد، در حالی که همان مقدار الیاف آهن داغ و سرخ شده در یک ارلن پر از اکسیژن میت( الیاف آهن داغ و سرخ شده در هوا نمی

سیم یدید،  کند، درحالی که افزودن دو قطره از محلول پتاث( محلول هیدروژن پراکسید در دمای اتاق به کندی تجزیه شده و گاز اکسیژن تولید می

 دهد.  سرعت واکنش را به طور چشمگیری افزایش می
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آنها    بیمارانی که مشکالت تنفسی دارند در شرایط اضطراری نیاز به تنفس از کپسول اکسیژن دارند. در این حالت اکسیژن خالص با غلظت باالتر به   نکته:

 یابد.  رسیده و سرعت فرایند جذب اکسیژن توسط هموگلوبین افزایش می

 شوند زیرا فاقد آنزیمی)کاتالیزور( هستند که آنها را کامل و سریع هضم کند.  برخی از افراد با مصرف کلم و حبوبات دچار نفخ می کته:ن

 خارج( ۹۹)ریاضی م عامل در سرعت انجام واکنش سوختن مواد نقش کمتری دارد؟اکدتست: 

 ( حجم۴   ( دما ۳  ( سطح تماس ۲ ( ماهیت ماده سوختنی۱

 

 پیوند با صنعت 

سازی و صادرات  ذخیرهبا آغاز قرن بیستم و افزایش گرایش مردم به شهرنشینی تهیه و تولید غذا به روش سنتی، دیگر پاسخگوی نیازها نبود. در نتیجه  

ها،  جماد و ...... افزون بر این فناوریبندی، کنسروسازی، انهای گوناگون مانند بستهگیری از فناوریغذا به عنوان صنعتی نو خودنمایی کرد. صنعتی با بهره

ها  دهندهها، طعمدهندهها، رنگدارندهها سبب افزایش زمان ماندگاری و کیفیت مواد غذایی شد. موادی مانند نگهاستفاده از مواد شیمیایی به عنوان افزودنی

شود  های شیمیایی که منجر به فساد ماده غذایی میها، سرعت واکنشدارندههشوند. مثال نگو .... که به صورت هدفمند به مواد خوراکی یا غذاها افزوده می

فرنگی وجود دارد. این ترکیب آلی از خانواده کربوکسیلیک اسیدها است.  دهند. یکی از این مواد بنزوئیک اسید است که در تمشک و توترا کاهش می

اسید با فرمول وجود دارد. آشناترین عضو آن، اتانوییک)استیک( (𝐶𝑂𝑂𝐻−)کربوکسیل    ای که در ساختار هر عضو آن یک یا چند گروه عاملی خانواده

(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻)  .است 

 

کنند.  گیرد. بنابراین، در آزمایشگاه، آن را زیر آب نگهداری میتست: فسفر سفید برخالف هیدروژن در هوا و در دمای اتاق به طور خودبه خودی آتش می

 ( ۹۸د، کدام است؟)ریاضی نقش آب در این فراین

 𝐸𝑎افزایش دهنده   (𝐸𝑎  ۴(کاهش دهنده  ۳  (بازدارنده ۲  ( کاتالیزگر۱

 

 سرعت متوسط یک واکنش 

توان میزان مصرف مواد اولیه یا تولید محصوالت )با توجه به ضریب استوکیومتری آنها در معادله( بر حسب زمان را به  برای یک واکنش به طور کلی می

از ویژگیعنوان سرعت واکنش در نظر گرفت. برای اندازه .... میگیری مانند جرم، حجم، فشار، غلظت، رنگ  های قابل اندازهگیری میزان مواد،  توان و 

 استفاده کرد.  
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سولفات محلول   (II)سولفات به تدریج و با گذشت زمان از رنگ آبی محلول )به دلیل وجود مس (II)به عنوان مثال در واکنش تیغه روی با محلول مس 

𝐶𝑢(𝑎𝑞)های  گر آن است که مقدار یون شود. این موضوع بیانرنگ میآبی رنگ است( کاسته شده و محلول بی
تولید شده   𝐶𝑢(𝑠)کاهش یافته و جرم م +2

𝐶𝑢(𝑎𝑞)های رود که مقدار یونیابد. این واکنش تاجایی پیش میافزایش می
 رسد.  تقریبا به صفر می +2

𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝐶𝑢(𝑠) + 𝑍𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑞) 

استفاده کرده و با آن سرعت واکنش را تعیین کرد. هرچند  توان از تغییر رنگ واکنش به عنوان یک معیار برای میزان پیشرفت واکنش  در این واکنش می

 برای محاسبه دقیق و کمی به متغیرهای بهتری نیاز داریم.  

 دهند.  نمایش می  �̅�سرعت متوسط یک واکنش را با  

 های بیان سرعت روش

 برای واکنش کلی زیر برای بیان سرعت داریم: 

𝛼𝐴 + 𝛽𝐵 → 𝛾𝐶 + 𝛿𝐷 

 عداد مول بیان سرعت با استفاده از ت

 های مصرفی یا تولیدی آن ماده در یک زمان معین کننده در واکنش برابر است با تعداد مولسرعت تولید یا مصرف یک ماده شرکت

 

 

 

 

 )فاز محلول یا گازی(   مولی  بیان سرعت با استفاده از غلظت

 

 

 

 بیان سرعت با استفاده از حجم گاز
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 دهیم.  سرعت همواره عددی مثبت است. در نتیجه برای بیان سرعت مواد اولیه یک عالمت منفی کنار غلظت یا تعداد مول آنها قرار می نکته:

سرعت تولید یا مصرف یک ماده در یک واکنش با ضریب استوکیومتری آنها متناسب است. ترکیبی که دارای بیشترین ضریب در واکنش است،    نکته:

ر  این موضوع بدان معنا نیست که غلظت این مواد در هسرعت تولید یا مصرف بیشتری دارد. اگر دو ماده ضریب برابر داشته باشند، سرعت برابر نیز دارند.  

 مگر اینکه این دو ماده هر دو از محصوالت باشند.   لحظه با هم برابر است.

 آید.  سرعت متوسط واکنش از تقسیم سرعت متوسط تولید یا مصرف یک ماده برضریب استوکیومتری آن در معادله موازنه شده بدست می نکته:

.𝑚𝑜𝑙یکای سرعت درصورتی که با مول بیان شود،   نکته: 𝑠−1   یا𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛−1  توان ها و گازها( میو ... است.اگر بر حسب غلظت بیان شود )محلول

.𝑚𝑜𝑙به صورت   𝐿−1. 𝑠−1  (𝑀. 𝑠−1  یا )𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 𝑚𝑖𝑛−1   ( یا𝑀.𝑚𝑖𝑛−1  .و ... نوشت ) 

ها زیاد است سرعت  دهندهغاز که غلظت واکنشها در آاغلب واکنش  کنند. های شیمیایی همواره با سرعت ثابت پیشرفت میشمار اندکی از واکنش  نکته:

یابد تا در نهایت سرعت واکنش به صفر رسیده شود، سرعت واکنش کاهش میواکنش زیاد بوده ولی با گذشت زمان که مقداری از مواد اولیه مصرف می

ور کامل انجام شده است. )دقت شود که این کاهش  های تعادلی( و متوقف شود. در این حالت واکنش به ط)یا به یک مقدار ثابت برسد مانند واکنش

 باشد.( ها میها و هم فراوردهدهندهسرعت هم برای واکنش

اگر در یک واکنش سرعت در نهایت به صفر برسد و تمام مواد اولیه به محصول تبدیل شود آن واکنش کامل است. اگر محدود کننده داشتیم هر    نکته:

ت آن  کند. در اینجا واکنش متوقف شده وسرع ماند و تغییر نمیشود. بعد از این لحظه مقدار باقی مواد ثابت میوقت این ماده تمام شد واکنش کامل می

 صفر است. 

 

 زمان واکنش   –زمان و غلظت    – نمودار سرعت  

𝐴در یک واکنش ساده به صورت   → 𝐵    )ها(با گذشت زمان از غلظت واکنش دهنده(𝐴)   )کاسته شده و برغلظت فرآورده)ها(𝐵)  شود. در  افزوده می

 رای شیب مثبت )صعودی( خواهد بود.  دهنده دارای شیب منفی )نزولی( و برای محصوالت دانتیجه نمودار برای مواد واکنش
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را    آن ماده تولید یا مصرف   سرعت متوسطغلظت زمان را به هم متصل کنیم شیب خط)مقدار مثبت( بدست آمده  اگر دو نقطه از منحنی   نکته مهم:

  است. آ ن مادهتولید ای مرصف  ایرسعت حلظه ه دهندشیب خط مماس بر منودار غلظت زمان )مقدار مثبت( برای یک ماده در هر حلظه نشاندهد. به ما می

 رسد.در لحظه شروع واکنش بیشترین سرعت و در پایان سرعت به صفر می نکته:

 کنند. ها با گذشت زمان تغییر نمیمقدار ثابتی است و در واکنش (𝑙)و مایع خالص (𝑠)غلظت مواد جامد  نکته:

 

 مثال: واکنش کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید در دما و فشار اتاق را مانند شکل زیر در نظر بگیرید: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)  

 کند؟ چرا؟الف( بعد از مدتی جرم ظرف چه تغییری می

 

 توان محاسبه کرد؟سرعت این واکنش را چگونه می ب(

 

اگر در یک واکنش بیان شود که بعد از انجام واکنش مقداری از جرم ظرف کاسته شده است، قطعا این مقدار مربوط به یک گاز بوده که    نکته مهم:

پایان نرسیده است و جامد باقی مانده مخلوطی از مواد اولیه و محصول است.  تولید شده و از ظرف خارج شده است. در این نوع مسائل معموال واکنش به  

کنیم و با  ای انجام داد، بلکه با توجه به اختالف جرم تولید شده، جرم گاز تولید شده را محاسبه میتوان محاسبه در نتیجه با توجه به مقادیر آنها نمی

 آید.  استفاده از آنها جرم مواد دیگر بدست می

 توان غلظت را در حجم ضرب کرد.  برای تبدیل سرعت برحسب غلظت به سرعت بر حسب مول به راحتی می نکته:

2𝑁𝑂𝐵𝑟(𝑔)در واکنش    𝑁𝑂(𝑔)تست: در صورتی که سرعت تشکیل   → 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝐵𝑟2(𝑔)    1.6برابر ∗ 10−4𝑚𝑜𝑙. 𝑠−1    باشد، سرعت واکنش

.𝑚𝑜𝑙برحسب  𝐵𝑟2(𝑔)و سرعت تولید   𝑠−1 ( ۹۲اند؟)ریاضی از راست به چپ کدام به ترتیب 

۱)8 ∗ 10−5  ،1.6 ∗ 10−4    ۲)8 ∗ 10−5  ،8 ∗ 10−5 

۳)1.6 ∗ 10−4  ،1.6 ∗ 10−4    ۴)1.6 ∗ 10−4   ،8 ∗ 10−5 
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4𝐻𝐶𝑙(𝑔)تست: اگر در واکنش   + 𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔)    از  لیتری انجام می  ۵که در دمای معین در یک ظرف سربسته شود، پس 

.𝑚𝑜𝑙مصرف شود، سرعت متوسط تولید گاز کلر برحسب    𝑂2مول گاز    3.6ثانیه مقدار    ۲۴دقیقه و    ۲گذشت   𝐿−1. 𝑠−1    خارج(  ۹۰کدام است؟)ریاضی

  

۱)0.01   ۲)0.1   ۳)0.02   ۴)0.2 

 

 

2𝐴(𝑎𝑞)تست: واکنش تجزیه   → 𝐵(𝑠) + 3𝐶(𝑔)   و فشار    ۰℃در دمایatm۱    مول از ماده    0.4دقیقه    ۱۰مورد بررسی قرار گرفته است. اگر در مدت

A  تجزیه شود، سرعت متوسط تولید گازC لیتر بر ثانیه در شرایط برحسب میلیSTP  خارج( ۹۱کدام است؟)تجربی 

۱ )14.9   ۲)22.4    ۳)149    ۴)224 

 

2𝐾𝐶𝑙𝑂3(𝑠)تست: اگر در واکنش  
Δ
→ 2𝐾𝐶𝑙(𝑠) + 3𝑂2(𝑔)    گیرد، سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن  لیتری سربسته انجام می  ۱۰که در یک ظرف

 (۸۹گرم پتاسیم کلرات به طور کامل تجزیه شود؟)ریاضی  367.5کشد تا باشد، چند دقیقه طول می s1-molL 0.0015-1برابر 

(𝑂 = 16, 𝐶𝑙 = 35.5, 𝐾 = 39)  

۱)۱۰    ۲)۵    ۳)۴    ۴)۸  

 

 

 

گرم از آن باقیمانده باشد، سرعت متوسط تشکیل   ۱۳۸ثانیه  ۱۰مطابق واکنش زیر، براثر گرما، پس از  𝑵𝑶𝟐مول گاز   4.5تست: اگر در واکنش تجزیه 

از این گاز  مول    4.5کشد، تا  گاز اکسیژن برابر چند مول بر ثانیه است و با فرض اینکه واکنش با همین سرعت متوسط پیش برود، چند ثانیه طول می

2𝑁𝑂2(𝑔)(۹۰تجزیه شود؟)ریاضی 
Δ
→ 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔)     𝑁 = 14, 𝑂 = 16               

۱)20, 0.15   ۲)30,0.075   ۳)45, 0.075   ۴)45,0.15 
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از تجزیه پتاسیم    𝑂2لیتر گاز    ۱۵تست: با توجه به نمودار روبرو، به تقریب چند ثانیه زمان الزم است تا  

،    g.L  0.8-1در شرایط آزمایش برابر    𝑂2بدست آید؟)چگالی گاز    𝑀𝑛𝑂2کلرات در گرما، در مجاورت  
1-g.mol۱۶  =O   ۹۲است.()تجربی) 

2𝐾𝐶𝑙𝑂3(𝑠)
Δ
→ 2𝐾𝐶𝑙(𝑠) + 3𝑂2(𝑔) 

۱)۴۵   ۲)۲۰ 

۳)۲۵   ۴)۱۰ 

 

 

 

2𝑁𝐻3(𝑔)تست: در واکنش   → 𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔)  مول آمونیاک تجزیه شود، سرعت تشکیل گاز نیتروژن   ۳دقیقه    ۲۵، اگر در شرایط معین در مدت

 خارج( ۹۲است؟)تجربی  STPلیتر بر ثانیه در شرایط برابر چند میلی

۱)11.2    ۲)22.4    ۳)33.6     ۴)44.8 

 

 

𝐴تست: با توجه به شکل زیر، که به واکنش فرضی   → 𝐵    ط است. سرعت متوسط واکنش در فاصله زمانی  لیتری مربو  ۲در یک ظرف𝑡1    و𝑡2  چند ،

 خارج(  ۹۳)ریاضی مول از هر ماده است.( 0.02ارز است؟)هر گوی هم 𝑡3و   𝑡1برابر سرعت متوسط واکنش در فاصله زمانی  

۱)1.62   ۲)1.4 

۳)1.23   ۴)1.8 
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2𝑁𝑂2(𝑔)های زیر برای واکنش  تست: داده → 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  بدست آمده است. سرعت متوسط مصرف ،𝑁𝑂2    ،در فاصله زمانی بررسی شده

.𝑚𝑜𝑙برابر چند   𝐿−1. 𝑠−1    گرفت، زمان کل انجام این واکنش چند ثانیه ثانیه نخست با سرعت متوسط ثابتی انجام می  ۳۰است و اگر واکنش پس از

 خارج(  ۹۳)تجربی شد؟می

۱)8 ∗ 10−2 ،۱۶۰   ۲)5 ∗ 10−3 ،۱۶۰ 

۳)8 ∗ 10−2 ،۱۹۰   ۴)5 ∗ 10−3 ،۱۹۰ 

 

 

 

 

𝐴تست: با توجه به شکل زیر، که به واکنش فرضی   → 𝐵    ری مربوط است. سرعت متوسط واکنش در فاصله زمانی  لیت  ۴در یک ظرف𝑡2    تا𝑡3    چند

𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 𝑚𝑖𝑛−1   و چند برابر سرعت متوسط آن در فاصله زمانی𝑡3   تا𝑡4 ( ۹۳مول از هر ماده است.()ریاضی  0.05ارز است؟)هر گوی هم 

۱ )7.5 ∗ 10−3 ،1.5   ۲)1.875 ∗ 10−3 ،1.5 

۳)1.875 ∗ 10−3 ،3   ۴)7.5 ∗ 10−3 ،3 

 

 

 

مول آب تشکیل شده   0.2مانده و  گرم از آن باقی  4.2دقیقه    ۱۰تست: اگر در تجزیه گرمایی یک نمونه سدیم هیدروژن کربنات خالص پس از گذشت  

ضی  شود؟)ریاباشد، سرعت تجزیه سدیم هیدروژن کربنات برابر چند مول بر دقیقه است و با همین سرعت متوسط چند ثانیه دیگر واکنش کامل می

۹۴)(𝐻 = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16, 𝑁𝑎 = 23, 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

2𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑠) → 𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔)  

۱)4 ∗ 10−2 ،۷۵  ۲)2 ∗ 10−2،۷۵   ۳)4 ∗ 10−2،۶۰   ۴)2 ∗ 10−2 ،۶۰ 

 

 

 ۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ (s)زمان

[𝑁𝑂2] 0.5 0.42 0.36 0.32 0.3 
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در حال انجام است. چند ثانیه زمان الزم است تا در شرایطی که حجم مولی    mol.s  0.02-1تست: واکنش تجزیه هیدروژن پراکسید با سرعت متوسط  

 خارج(  ۹۵بگیرید()ریاضی  ۳را  𝜋از آن پر شود؟)بادکنک قبل واکنش خالی بوده است.   cm ۲۰لیتر است. بادکنک گردی به شعاع   ۳۲اکسیژن برابر 

2𝐻2𝑂2(𝑎𝑞) → 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔)  

۱)۵۰    ۲)۱۰۰    ۳)۲۰۰    ۴)۲۵۰ 

 

 

 

𝑁𝑂(𝑔)تست: با توجه به معادله واکنش   + 𝑂2(𝑔) → 𝑁2𝑂3(𝑔)    پس از موازنه کدام نمودار درباره تغییر غلظت𝑁𝑂(𝑔)    و𝑂2(𝑔)   نسبت به زمان

 ( ۹۵مول بر لیتر فرض شود()ریاضی خارج  ۱و  ۲به ترتیب  𝑂2(𝑔)و   𝑁𝑂(𝑔)درست است؟)غلظت اولیه 

 

 

 و کامل شدن واکنش )موازنه نشده(:  تست: یک تکه فلز مس درون ظرف دارای نیتریک اسید غلیظ انداخته شده است. پس از گرم کردن 

𝐶𝑢(𝑠) + 𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 𝑁𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)    بدست آمده است. سرعت متوسط گرم ترکیب یونی    ۹۴دقیقه،    ۱۰در مدت

.𝑚𝐿در این واکنش چند   𝑁𝑂2تولید گاز   𝑠−1  است؟ )حجم مولی گازها در شرایط آزمایشL۲۴  خارج( ۹۵است.)تجربی 

(𝐶𝑢 = 64, 𝑂 = 16, 𝑁 = 14,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)۲۰   ۲)۴۰    ۳)۶۰    ۴)۸۰ 
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متصل است،    cm  ۲ای به قطر  هیدروکلریک اسید که دهانه آن به یک سرنگ استوانه   M  0.06محلول    mL۱۰۰ای دارای  تست: در یک ظرف شیشه

نسبت به محل    cmشود. برای انجام نیمی از این واکنش، به چند ثانیه زمان نیاز است و در این هنگام، پیستون چند  یک تکه نوار منیزیم انداخته می

𝜋و   L۲۰شود؟)حجم مولی گاز در شرایط آزمایش برابر  اولیه خود جابجا می = 𝑀𝑔فرض شود.   ۳ = 24 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 خارج(  ۹۷()ریاضی   

۱)۶۰۰-۱۰    ۲)۶۰۰- ۲۰ 

۳)۶۰- ۲۰  ۴)۶۰- ۱۰ 

 

 

 

 

 

شود. نمودار تغییر غلظت این محلول  آب مقطر اضافه می   mL۲۰۰تست: به یک لیتر محلول دو موالر سدیم هیدروکسید به طور پیوسته در هر دقیقه  

 ( ۹۶به کدام صورت است؟)ریاضی 
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روژن پراکسید به صورت روبرو باشد، کدام  تست: اگر نمودار پیشرفت واکنش تجزیه هید

 ( ۹۶نمودار نشان دهنده تقریبی تغییر مقدار اکسیژن در این واکنش است؟)ریاضی 

𝐻2𝑂2 → 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با    ۰℃و    ۲۵℃تست: با توجه به شکل زیر که درباره واکنش مقدار معینی از کلسیم کربنات با هیدروکلریک اسید )در سه ظرف جداگانه( در دماهای  

........... به واکنش درموالر این اسید است، می  0.2با محلول    ۲۵℃موالر هیدروکلریک اسید و در دمای    0.1محلول   دمای    توان دریافت که نمودار 

 ( ۹۷........... و با محلول ................... موالر اسید، مربوط است. )تجربی ℃
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موالر نقره نیترات قرار داده شده است. اگر کامل شدن این واکنش، ده دقیقه طول بکشد،    0.24محلول    mL۲۵۰تست: مقدار کافی از مفتول مسی در  

 خارج(  ۹۷غلظت کدام گونه در طول واکنش، به تقریب ثابت است؟)ریاضی   سرعت متوسط مصرف فلز مس چند مول بر ثانیه و

۱)5 ∗ 5(۲    ، یون نیترات 10−5 ∗  (II)، کاتیون مس10−5

 (II)، کاتیون مس4−10(۴    ، یون نیترات 10−4(۳

 

 

𝑃𝐼3(𝑠)تست: در واکنش: )معادله موازنه شود.(   +𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻3𝑃𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐻𝐼(𝑎𝑞)،  اگر مقدار آغازین𝑃𝐼3(𝑠)    گرم درون یک لیتر    20.6برابر

به چند مول بر لیتر    𝐻𝐼(𝑎𝑞)گرم برسد، سرعت متوسط مصرف این ماده، به تقریب به چند مول بر ثانیه و غلظت    4.12آب بوده و پس از دو دقیقه به  

𝑃رسد؟  می = 31, 𝐼 = 127 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1  خارج(  ۹۸از تغییر حجم صرف نظر شود.()ریاضی 

۱)3.3 ∗ 10−4 ،0.12   ۲ )3.3 ∗ 10−4 ،0.08 

۳ )6.67 ∗ 10−4 ،0.12   ۴)6.67 ∗ 10−4 ،0.08 

 

 

از فراورده  -تست: با توجه به نمودار »مول 𝑁𝐻3(𝑔)مول آمونیاک در معادله    0.14های واکنش تقریبا کامل  زمان« زیر که به یکی  + 𝐶𝑙2(𝑔) →

𝑁𝐻4𝐶𝑙(𝑠) + 𝑁𝐶𝑙3(𝑔)  خارج( ۹۸است؟)معادله موازنه شود.()ریاضی  ادرستن مربوط است، کدام مطلب 

 ، نسبت داد. 𝑁𝐶𝑙3(𝑔)توان آن را به تشکیل ( می۱

 ها نسبت داد.  دهندهتوان آن را به مصرف یکی از واکنش( نمی۲

 مول بر ثانیه است. 0.001ثانیه، برابر  ۲۰تا   ۱۰در فاصله زمانی  𝐶𝑙2(𝑔)سرعت متوسط مصرف (۳

3ام، برابر  ، از آغاز واکنش تا ثانیه سی𝑁𝐻4𝐶𝑙(𝑠)( سرعت متوسط تشکیل ۴ ∗  مول بر ثانیه است.   10−3
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موالر نیتریک اسید انداخته شده است. اگر نمودار تغییر جرم مخلوط واکنش به صورت زیر باشد،    ۵محلول    mL۲۰۰، درون  𝐵𝑖(𝑠)ای از فلز تست: قطعه

𝐵𝑖(𝑎𝑞)نمودار تغییر غلظت 
𝑂، کدام است؟ )+3 = 16,𝑁 = 14 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ۹۸، از تغییر حجم محلول، صرف نظر شود.( )تجربی ) 

𝐵𝑖(𝑠) + 𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝐵𝑖(𝑁𝑂3)3(𝑎𝑞) + 𝑁𝑂(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)  

 

 

 

رود. آهنگ )سرعت( از فلز به کار رفته در آن در اثر خوردگی از بین می   ٪۵تن تاسیسات آهنی است، ساالنه    ۲۱۹۰۰۰تست: در یک پاالیشگاه، که شامل 

 (۹۸روز در نظر بگیرید.()ریاضی خارج  ۳۶۵متوسط مصرف فلز آهن در این پاالیشگاه چند تن در روز است؟)هر سال را برابر 

۱)۳۰   ۲)۳۵   ۳)۴۰   ۴)۴۵ 

 

𝐹𝑒(𝑠)در واکنش:  تست: با توجه به این که سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن   +𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐹𝑒3𝑂4(𝑠) + 𝐻2(𝑔)  2، در دمای آزمایش برابر ∗

 خارج( ۹۸است؟)تجربی  نادرستمول بر ثانیه است، کدام مطلب،  10−2

 شود.  مصرف می 𝐹𝑒(𝑠)مول    0.15( در هر ثانیه، ۱

 شود. ، تولید می𝐹𝑒3𝑂4(𝑠)مول   0.3در هر دقیقه، (۲

.𝑚𝑜𝑙 0.02ر ، براب𝐻2𝑂(𝑔)سرعت متوسط مصرف   (۳ 𝑠−1  .است 

 است.   𝐹𝑒3𝑂4(𝑠)سرعت متوسط واکنش، برابر سرعت متوسط تولید (۴
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 نسبت به زمان را در واکنش:  CO2های زیر که تغییر مقدار و غلظت گاز های جدولبا توجه به دادهتست: 

CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)  دهد، نسبت  نشان میc    بهa    کدام و مقدارb  ها  چند مول بر ثانیه است؟)گزینه

CO2را از راست به چپ بخوانید.  = 44 g,mol
 ( ۹۹)ریاضی (1−

 

 

۱ )0.23-  4.3 ∗ 10−3 ۲)0.055  ،2 ∗ 10−4  ۳)0.22  ،2.5 ∗ 10−4 ۴)0.055  ،2 ∗ 10−3 
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در واکنش فرضی زیر، به کدام صورت است؟)با این شرط که غلظت آغازی    D2و A2روند تقریبی نمودار تغییر غلظت نسبت به زمان برای گازهای تست:  

 ( ۹۹)تجربی مول بر لیتر باشد. ( ۴.۵و  ۲به ترتیب برابر ،D2و   A2گازهای  

A2(g) + D2(g) → AD3(g)  

 

 های زیر به دست آمده است: نسبت به زمان در آزمایش تجزیه آن، مطابق داده H2O2تغییر غلظت  تست: 

2H2O2(l) → 2H2O(l) + O2(g)  

 (۹۹)تجربی نسبت سرعت متوسط در دو ثانیه چهارم واکنش به سرعت متوسط در ده ثانیه آخر ثبت شده در جدول، کدام است؟

 

۱)1.64   ۲)1.81   ۳)2.04   ۴)2.10 

 

های جدول مقابل به دست آمده است. نسبت در دمای معین، دادهتست: از یک واکنش فرضی  

کدام   واکنش،  شده  موازنه  معادله  در  دهنده)ها(  واکنش  به  فراورده)ها(  استوکیومتری  ضریب 

 خارج( ۹۹است؟)ریاضی 

۱)
5

2
   ۲)

1

4
 

۳)
2

5
   ۴)4 
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𝐶𝐻4(𝑔)تست: در بررسی واکنش:   + 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔) + 3𝐻2(𝑔)دست آمده است. نسبت سرعت متوسط واکنش در های جدول زیر به  ، داده

 خارج( ۹۹به تقریب کدام است؟)تجربی  ثانیه پایانی ثبت شده در جدول، ۴۰۰ثانیه سوم، به سرعت متوسط واکنش در  ۵۰

 

۱)0.234   ۲)0.243   ۳)2.34   ۴)2.43 

 

 

𝐴𝐵2(𝑔)تست: اگر در دمای معین، در واکنش فرضی   → 𝐴(𝑔) + 𝐵2(𝑔)  دهنده مصرف شود و همین درصد مقدار اولیه واکنش  ۱۰ساعت،  ، هر نیم

درصد ماده اولیه مصرف شده باشد، تفاوت زمان این    ۵۰ای که  دقیقه با همین روند پیشرفت کند، در لحظه  ۵واکنش در مجاورت کاتالیزگر مناسب، در  

 خارج( ۹۹شود؟)تجربی ابر میدو روند، چند دقیقه است و با کاربرد کاتالیزگر، سرعت متوسط واکنش، چند بر

۱ )۱۲۵- ۵  ۲)۱۲۵- ۶   ۳)۱۵۰- ۵   ۴)۱۵۰- ۶ 

 

 

 

 پیوند با زندگی 

 ایی مفید و موثرهای طبیعی رنگین، بازدانده خوراکی 

 پیری و ها سرطان برابر در ثریمو  بازدارندگی نقش گوناگون،  های  میوه و سبزیجات محتوی غذایی برنامۀ که دهد می نشان تجربی شواهد و  ها یافته 

 نتیجۀ. دارند عهده به را مهم  این  ها  میوه و سبزیجات در موادی چه کنند بررسی تا داشت آن بر را هادانشیمی و دانشمندان  ها یافته این.  دارند زودرس

  سالمت  حفظ در که هایی ترکیب هستند، هامغذی ریز نام به ای  سیرنشده آلی هایترکیب  محتوی هاخوراکی این که داد نشان علمی هایپژوهش

 واکنش انجام از بازدارنده عنوان به آنها از برخی اما است نشده  مشخص دقیق طور به هنوز مواد این کامل نقش چند هر دارند، دخالت اندام و  هابافت

  .کنندمی جلوگیری ها رادیکال حضور دلیل به ناخواسته و نامطلوب

 پیروی تایی  هشت قاعدۀ از که است هایی اتم محتوی واقع   در دارد، نشده جفت الکترون خود، ساختار در که است ناپایداری و پرانرژی گونۀ رادیکال،

,𝑁𝑂2)مانند  .دارند باالیی پذیری واکنش  هارادیکال که است بدیهی. کنند نمی 𝑁𝑂 است های الیه ظرفیت عدد فرد ( )در این ترکیبات مجموع الکترون

 و در نتیجه حتما یک تک الکترون در ساختار آنها وجود دارد.( 
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 انجام با توانند می نشوند، جذب ها دارنده باز وسیلۀ به  اگر که آیند می وجود به هاییرادیکال پیچیده، و متنوع های واکنش انجام دلیل به ما بدن در

 بیفتند دام به هارادیکال که شد خواهد سبب هابازدارنده محتوی هایخوراکی مصرف توصیف این با. برسانند آسیب بدن هایبافت به سریع هایواکنش

 . شود کاسته ناخواسته های واکنش سرعت از آنها مقدار کاهش با تا

گوجه و  رادیکالهندوانه  فعالیت  بوده که  لیکوپن  را فرنگی محتوی  ها 

 دهد.  کاهش می

 

می  نکته: تهیه  گندم  جوانه  از  که  غذایی  سمنو  مواد  محتوی  شود 

 گوناگونی از جمله مالتوز است.  

 غذا، پسماند و ردپای آن 

 همه برای منابع این از مندی بهره و نیاز میزان اما .  است  وابسته …و غذا ، آب هوا، مانند ضروری نیازهای  تأمین به زمین روی بر آن ادامۀ و ما  زندگی

 برجای زیست محیط  در متفاوتی ردپاهایی خود، عمر طول در انسان هر زیرا کرد جستجو فرد هر زندگی سبک در  باید  را تفاوت این دلیل نیست. یکسان

   .گذارد می

 غذا ردپای دست، این از دیگری چهرۀ دو پدیدۀ. دارند پنهان و  آشکار چهرۀ دو که ردپاهایی.  شدید آشنا آب و اکسید دی  کربن ردپای با دهم شیمی در

 از یا و شود می تبدیل زباله  به و رسد نمی مصرف به  شود می فراهم جهان در که غذایی % ۳۰ حدود ساالنه که دهد می  نشان آن آشکار چهرۀ.  است

 را اقتصادی منابع هدررفتن که خبری! است گرسنه نفر یک جهان، در نفر هفت هر ازای به که دهد می نشان آمارها که  است درحالی این. رود می بین

 انسانی نیروی منابع،  مدیریت.  اند داشته سهم  سفره سر تا آغاز از غذا تهیۀ در که است منابعی همۀ شامل ردپا این پنهان چهرۀ اما .سازد می  آشکار

 از  …و بایر های زمین مصرفی،  انرژی و آب نقل، و  حمل بندی، بسته نیاز، مورد های  دستگاه  و ابزار  فراوری، انرژی، و اولیه مواد تأمین و تولید برای

 .هستند منابع این جمله

 از بیش مراتب به غذا ردپای در گاز این تولید سهم  که چنان آن است، اکسید دی کربن ویژه  به ای گلخانه گازهای تولید ردپا، این دیگر پنهان چهرۀ

 .است …و ها کارخانه خودروها، در ها سوخت سوختن

 برای که تقاضایی .یابد می افزایش پیوسته نیز غذا برای  تقاضا است، افزایش به رو …و رفاه سطح افزایش اقتصادی، رشد جهان، جمعیت که آنجا از

 مساحت و شده  تر سنگین زیست محیط روی غذا ردپای روند این با که است بدیهی .طلبد می را بیشتری زمین  و اولیه مواد انرژی، آب، منابع  آن تأمین

 .  شد خواهد بیشتر زندگی ضروری اقالم تأمین برای نیاز مورد کل
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 در را  وری  بهره هماهنگ، و مناسب  اجرایی های حل راه انتخاب  و طراحی با جهانی جامعه مدیران  رود می انتظار غذا مصرف و تولید الگوی به  توجه با

 ساکنان یکایک تالش  و همت  گرو در ها برنامه این از هریک اجرای  که است آشکار .یابد کاهش آن ردپای تا دهند افزایش  غذا تأمین و تولید مراحل

 .است زمین

 سمت ستون در سبز  شیمی اصل از بیانی هر کنید مشخص  .دهد می نشان را غذا ردپای کاهش برای الگو چهار زیر جدول در راست سمت ستونمثال:  

 دارد؟ همخوانی الگو کدام با چپ
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