
 باسمه تعالی

 3مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  نام و نام خانوادگی: 

 کارشناسی سنجش 

 دبیرستان غیر دولتی خرد متوسطه دوم 

 1400-1401سال تحصیلی 

 ( 2شیمی )  نام درس:

 دقیقه75ن:  مدت امتحا   1401/ 01  /23 تاریخ امتحان: نام پدر:

 صفحه  2سواالت در  ساعت امتحان:  کالسنام 

 فاطمه جمشیدی  نام و نام خانوادگی و امضای مصحح: نمره با حروف: نمره با عدد:
 

 بارم  ردیف

 مورد صحیح را انتخاب کنید.  1

، مواد با  آنتالپی کمتر به موادی با آنتالپی بیشتر تبدیل  شده و   گرماده( –)گرماگیر در واکنش های شیمیایی  آ(

 است. مثبت(  -)منفیدر این  نوع واکنش ها  ∆Hعالمت 

 ( بیشتر است.بنزین / زغال سنگگازهای آالیندۀ حاصل از سوختن )  ب(

  -)آمونیاک اکنش تولید از آمونیاک می باشد و آنتالپی و ناپایدارتر( -)پایدارتر در شرایط یکسان هیدرازین  پ(

 به طور مستقیم قابل محاسبه نیست. هیدرازین(

از ماده ای در حضور اکسیژن کافی به طور کامل بسوزد، گرمای واکنش یاد شده  اگرم( -مول  1)هنگامی که  ت(

 آنتالپی سوختن نام دارد. 
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را   دلیل نادرستیهای نادرست یا صحیح جملهدر هر مورد تعیین کنید متن داده شده درست است یا نادرست؟ شکل  2

 بنویسید.  

 پس از انجام واکنش میان گاز کلر و گاز هیدروژن، سطح انرژی فراورده ها باالتر می رود. آ(

 گرماسنج لیوانی ابزاری برای تعیین آنتالپی واکنش ها به روش غیرمستقیم است.  ب(

 در متان یکسان نیست.  C-Hهای انرژی الزم برای شکستن همه ی پیوند  پ(

 از آنتالپی سوختن متان بیشتر است.  (OH3CHآنتالپی سوختن متانول ) ت(

 ی هوازی در زیر آب تولید می شود. گاز متان از تجزیه ی گیاهان به وسیله ی باکتری های ب ث(

 

2 

  با کمک آنتالپی واکنش های داده شده ، آنتاپی واکنش زیر را محاسبه کنید. 3

( ) ( ) ?)(32 622 =⎯→⎯+ HgHBgHsB 

 

) ( ) ( ) kjHsOBgOsB 1273)(
2

321 1322 −=⎯→⎯+ 

 

) ( ) ( ) ( ) kjHgOHsOBgOgHB 20353)(32 2232262 −=+⎯→⎯+


 

) ( ) ( ) kjHlOHgOgH 286)(
2

13 3222 −=⎯→⎯+ 

 

) ( ) kjHgOHlOH 44)(4 422 +=⎯→⎯
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 زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید.به هریک از پرسش های  4

 گرمای حاصل از سوختن یک مول گرافیت بیشتر است یا یک مول الماس؟ با بیان دلیل توضیح دهید. آ(
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,  C=12) سوختی متانول را محاسبه کنید. باشد . ارزش  Kj.mol 726-1اگر آنتالپی سوختن متانول برابر با  ب(

H=1   , O=16 g/mol 
 

 

 

 چرا؟ گرمای کدام واکنش زیر را نمی توان به طور مستقیم اندازه گیری کرد؟ پ(

( ) ( ) ( )2 2

1
1)

2 gg gCO O CO+ → 

                                                  ( ) ( ) ( )2

1
2)

2 gs gC O CO+ → 

 

درجه ی سانتی  31به   35گرم آب دمای آن ها از  95گرم پتاسیم نیترات در   5درون یک گرماسنج بر اثر حل شدن   5

واکنش زیر را    H𝛥باشد،  c1-J.g 2/4.-1گراد در محلول رسیده است. اگر گرمای ویژه ی مواد موجود در سامانه 

 محاسبه کنید.

 
 

 

 

 

25 /1 

 کیلوژول گرما آزاد می شود. 24/15 زیرگرم آلومینیوم در واکنش  1از مصرف    6

 
 گرم آب را چند درجه ی سانتی گراد باال می برد؟   100مول آلومینیوم، دمای   02/0آ( مصرف 

 

 

 

 واکنش ترمیت را محاسبه کنید. 𝛥Hب( 
 

 

 

2 

 با توجه به واکنش زیر پاسخ دهید.  7

 
 بوتان چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟گرم  5/14بر اثر سوختن 

 

 

 

1 

است. اگر   c1-cal.g 067/0.-1و ظرفیت گرمایی ویژه ی مس برابر   c1-J.g128/0.-1ظرفیت گرمایی ویژه سرب برابر   8

 مقدار مساوی از هر دو را در اختیار داشته باشیم: 

 دارد؟چرا؟ آ( در ازای مقدار مساوی گرما، کدام یک افزایش دمای بیشتری 

 

1 



 ب( برای کاهش دمای هر دو به مقدار مساوی، از کدام یک باید مقدار گرمای بیشتری بگیریم؟چرا؟ 
 

 آنتالپی سوختن کدام هیدروکربن بیشتر است؟ چرا؟   9

 4H3Cپ(                               10H4Cب(                          8H3C  آ( 
1 

 با توجه به شکل به پرسش های داده شده پاسخ دهید. 10

 آ( شکل روبرو چه دستگاهی را نشان می دهد.

 ب( این دستگاه چه کاربردی دارد؟ 

 

 پ( هنگام کار با این دستگاه فشار ثابت است یا حجم؟ 
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 (  mol.g 12 =C     ,1   =H ـ 1جرم کربن موجود در آلکانی پنج برابر جرم هیدروژن های آن است. )  11

 . آ ـ فرمول مولکولی آلکان را به دست آورید

 

 

 

 ایزومر های ساختاری این آلکان را رسم کنید.ب ـ 
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 15 نمره جمع                                                                                                                                                         

 موفق و پیروز باشید 

 

 


