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(تمرینهای دوره ای)
-1هریک ازسامانه هادرشکل زیرمحتوی یک نمونه گازنجیب دردمای اتاق است.باتوجه به آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

آ)درکدام ظرف هاهلیم ودرکدام ظرف آرگون وجوددارد؟چرا؟
aو cهلیم  b ،آرگون.حجم اتم های آرگون بیشتراست.
ب)انرژی گرمایی سامانه  aو  bرابایک دیگرمقایسه کنید.
 bانرژی گرمایی بیشتری داردچون جرم بیشتری دارند.
پ)انرژی گرمایی سامانه  aو  cرابایکدیگرمقایسه کنید.
 cانرژی گرمایی بیشتری داردچون تعدادذرات بیشتربوده وجرم آن بیشتراست.
ت)اگرگازهای موجوددراین سامانه هابدون دادوستدانرژی بامحیط پیرامون مخلوط شوند،کدام کمیت(دما-انرژی گرمایی)تغییرمی
کند؟توضیح دهید.
انرژی گرمایی چون جرم زیادمی شودولی دماتغییری نمی کند.
-2اغلب ورزشکاران برای درمان آسیب دیدگی های خودازبسته هایی استفاده می کنندکه به سرعت گرماراانتقال می دهند.اساس کاراین
بسته ها،انحالل برخی ترکیب های یونی درآب است.باتوجه به معادله های ترموشیمیایی زیربه پرسش های مطرح شده پاسخ دهید:
در آب

در آب
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آ)کدام فرآیندانحالل برای سردکردن محل آسیب دیدگی مناسب است؟چرا؟
انحالل آمونیوم نیترات چون گرماگیراست.
ب)ازانحالل کامل  2/22gکلسیم کلریدخشک درآب چندکیلوژول گرماآزادمی شود؟

-3چربی ذخیره شده درکوهان شترهنگام اکسایش افزون برآب موردنیاز،انرژی الزم برای فعالیت های جانوررانیزتامین می کند.واکنش
ترموشیمیایی آن به صورت زیراست:
ΔH= -05527KJ

,

)2C57H110O6(s) + 163O2(g) → 114CO2(g) + 110H2O(l

حساب کنیدازاکسایش هرکیلوگرم چربی،چندکیلوژول انرژی آزادمی شود؟

-4کلسترول  ،یکی ازموادآلی موجوددرغذاهای جانوری است که مقداراضافی آن دردیواره رگهارسوب می کند،فرآیندی که منجربه
گرفتگی رگ هاوسکته می شود.باتوجه به ساختارآن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

آ)توضیح دهیدچراشیمی دان هاآن رایک الکل سیرنشده می دانند؟
کلسترول به علت داشتن گروه عاملی هیدروکسیل) (-OHجزء الکلهاست وباداشتن پیونددوگانه سیرنشده هم می باشد.
ب)باتوجه به جدول شماره،3درشرایط یکسان کدام پیوندهای اشتراکی یگانه درساختارکلسترول آسان ترشکسته می شود؟چرا؟
پیوند  C-Cچون این پیوندمیانگین آنتالپی کمتری دارد.

Chemistryhome1.blog.ir
-5ازمصرف هرگرم آلومینیم درواکنش ترمیت  15/24 KJ ،گرماآزادمی شود.
)2Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) +2Fe(l
آ)این مقدارگرما،دمای صدگرم آب خالص راچنددرجه سلیسیوس افزایش می دهد؟
Δϴ= 36.42 oC

Q = mcΔϴ 15240=100×4.184Δϴ

ب) ΔHواکنش ترمیت راحساب کنید.

-6باتوجه به واکنش ترموشیمیایی  H2(g) + I2(s) + 53KJ → 2HI(g) :آنتالپی واکنش ) H2(g) + I2(g) → 2HI(gراحساب
کنید(.آنتالپی فرازش(تصعید)یدرا  62/5KJ.mol-1درنظربگیرید.
باستفاده ازقانون هس می توان نوشت :
ΔH= + 53KJ

)1) H2(g) + I2(s) → 2HI(g

ΔH= - 62.5KJ

)I2(g) → I2(s

ΔH?KJ

)H2(g) + I2(g) → 2HI(g

)2

( = ΔH1 + ΔH2 =53 - 62.5 = - 9.5 KJواکنش)ΔH
)0شکل زیرواکنش میان گازهید روژن وبخاربنفش رنگ یدرادردمای معینی نشان می دهد.

اگرهرذره هم ارزبا7/1مول ازماده وسامانه دولیتری باشد،سرعت واکنش راپس از27دقیقه) (bوپس از47دقیقه )(cبرحسب
 mol.L-1.h-1حساب وبایکدیگرمقایسه کنید.
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واکنش

ش
سرعت واکنش باگذشت زمان کاهش می یابد.
 ΔH-8واکنش

راباستفاده از:

آ)جدول2و3حساب کنید.
پیوند

میانگین آنتالپی پیوند)(KJ.mol-1

پیوند

آنتالپی)(KJ.mol-1

C-O

387

Cl - Cl

242

N-H

391

Br - Br

193

O-H

463

I-I

151

C-C

348

H-F

560

C=C

614

H - Cl

431

C C

839

O=O

495

C=O

099

N N

945

C-H

415

H-H

436

مجموع آنتالپی پیوندها

مجموع آنتالپی پیوندها

درمواد فرآورده

درموادواکنش دهنده

واکنش

])ΔHr =[4ΔH(C-H) + ΔH(C = C) + ΔH(H-H)]-[ 6ΔH(C-H) + ΔH(C - C
ΔHr = (4×415+614+436) - (6×415+348) = 2710 – 2838 = - 128 KJ
ب)آنتالپی سوختن اتن،اتان وهیدروژن که به ترتیب برابربا -1567، -1417و -286کیلوژول برمول است،حساب کنید.
ΔH1= - 1410KJ

)C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g

)1
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بااستفاده ازقانون هس ازجمع معادله 1با معادله 3ومعکوس معادله 2به معادله
ΔH = (- 1410) + (+1560) + (- 286) = - 136 KJ

می رسیم بنابراین :

پ) ΔHمحاسبه شده ازکدام قسمت رابرای یک گزارش علمی انتخاب می کنید؟توضیح دهید.
قسمت ب چون روش آنتالپی پیوند تقریبی است و بیشتر درمورد مولکول های ساده تربه کار می رود.
-9باتوجه به جدول زیربه پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.
177gخوراکی

برگه زردآلو

سیب

بادام

241

52

509

چربی(گرم)

7/51

7/10

49/97

کلسترول(میلی گرم)

-

-

-

کربوهیدرات(گرم)

08/07

42/27

25/97

پروتئین(گرم)

3/39

7/26

21/27

ارزش غذایی()Kcal
ماده غذایی

آ)اگربدن فردی نیازفوری وضروری به تامین انرژی داشته باشد،کدام خوراکی راپیشنهادمی کنید؟چرا؟
برگه زردآلو -چون کربوهیدرات زیادتری داردودربدن سریعتربه قندتبدیل می شود.
ب)مصرف کدام خوراکی رابرای فعالیت های فیزیکی که درمدت طوالنی تری انجام می شوند،مناسب می دانید؟توضیح دهید.
بادام چون چربی بیشتری دارد.
پ)اگریک فرد07کیلوگرمی 25،گرم بادام خورده باشد،برای مصرف انرژی حاصل ازآن چه مدت بایدپیاده روی کند؟آهنگ مصرف انرژی
درپیاده روی را  197 kcal.h-1درنظربگیرید.

