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 انرژي و ذره هاي سازنده ماده 
 -011مطالعه کمی و کیفی انرژی گرمایی مبادله شده طی واکنش انای
شیمیایی ،تغییر و تأثیری که بر حالت ماده دارد ،موضوع اایی استشد کنه
در شاخه ای از شیمی بررسی می شوند که  ...............یا  ...............نامیده می
شوند.
 -010ار جسم در حال حرکت دارای انرژی  ...............است.
 -011انرژی مواد ،مجموع  ...............آن ااست.
 -011گرما صورتی از  ...............است.
 -011در شکل زیر به جای  B ،Aو  Cچه کلمه ای باید نوشت؟

 -011گرما امیشه از جسم گرم تر به جسم سردتر جریان می یابد.
 ............... -011معیاری از میزان گرمی یک جسم است.
 -011اختالف دمای میان دو جسم ،ناشی از اختالف در  ...............ذره اای
تشکیل داشده آن ااست.
 -011حرکت اای نامشظم ذره انای سنازنده ینک مناده را  ...............منی
گویشد.
 -011شننکل اننای آ و بننه ترتیننا حرکننت اننای  ...............و ...............
مولکول آ را نشان می داشد.

( )
(آ)
 -001با افزای دمای یک جسم ،انرژی جذ شده توسن ذره انا مینان
 ...............توزیع می شود.
 -000توزیع انرژی میان امه ذره اای ماده یکسان است.
 تست
 -001دولیوان آ اولی دارای  011mLآ و دومنی دارای  111mLآ
است .دمای آ درون ار دو لیوان نیز یکسان است .کندام نتیجنه گینری
درست است؟
 ) 0مجموع انرژی اای جشبشی مولکول اای آ در انر دو لینوان بنا انم
برابر است.
 )1میانگین سرعت حرکت مولکول اای آ در ار دو لیوان بنا انم برابنر
است.
 ) 1برای افزای دمای آ ار دو ظرف تا ℃ 11بنه اننرژی یکسنانی نیناز
است.

 )1مقدار انرژی ذخیره شده در ار دو لیوان برابر است.
 تست
 -001کدام گزیشه در مورد تعریف دما درست است؟
 )0دما معیاری از تعداد مول اای یک جسم است.
 )1دما امان گرمای جسم است.
 )1دما و انرژی جشبشی ذرات ماده با ام یکی است.
 )1دما معیاری از میزان گرمی یک جسم است.
 ظرفیت گرمایی 
 -001ظرفیت گرمایی یک جسم ،گرمای مورد نیاز برای افزای دمای آن
به اندازه  ...............است.
 -001ظرفیت گرمایی به مقدار ماده بستگی دارد.
 -001ظرفیت گرمایی ویژه مقدار گرمایی است کنه بنرای افنزای دمنای
 ...............از جسم به اندازه  ...............الزم است.
 -001ظرفیت گرمایی ویژه به جرم جسم وابسته نیست.
 -001یکای ظرفیت گرمایی ویژه  ...............است.
 -001اگر دما بر حسا کلوین بیان شنود ،واحند ظرفینت گرمنایی وینژه
 ...............است.
 -011ظرفیت گرمایی معیاری از  ...............است.
 -010یک کالری مقدار گرمای الزم برای افزای دمای  ...............به انندازه
 ...............است.
 -011کالری رژیم غذایی به صورت  ...............نشنان داده منی شنود و انر
کالری برابر  ...............می باشد.
 ............... -011مقدار گرمای الزم برای افزای دمای یک مول از ماده بنه
اندازه یک درجه سلسیوس است.
 -011یکای ظرفیت گرمایی مولی  ...............است.
 -011ظرفیت گرمایی ویژه آ در سه حالت جامد ،مایع و گناز (یکسنان
متفاوت) است.
 -011ظرفیت گرمایی به حالت فیزیکی وابسته است.
 تست
−0 −0
 -011ظرفیت گرمایی ویژه آلنومیشیم برابنر 𝐶  1/111𝐽. 𝑔 .اسنت.
بنرای گننرم کنردن یننک شننم آلنومیشیم بننه ابعنناد × 𝑚𝑐1𝑐𝑚 × 11
𝑚𝑐 011به میزان ℃ 01چشد ژول گرما الزم است؟
(= 1/1𝑔. 𝑐𝑚−1چگالی آلومیشیم)
111111 )1
111111 )0
1111 )1
11111 )1

 تست
 -011کدام رابطه برای مقایسه ظرفیت گرمنایی وینژه آ در سنه حالنت
درست است؟
H1 O(𝑔) > H1 O(s) > H1 O(l) )0
H1 O(𝑔) > H1 O(l) > H1 O(s) )1
H1 O(𝑙) > H1 O(s) > H1 O(g) )1
H1 O(𝑔) = H1 O(s) = H1 O(l) )1
 تست
 -011مننی دانننیم ظرفیننت گرمننایی مننولی اننر فلننزی تقریبننا برابننر 11/
 0𝐾𝐽. 𝑚𝑜𝑙 −0است .با توجه به این موضوع ،کدام گزیشه درست است؟
 )0ظرفیت گرمایی ویژه فلزاا مستقل از نوع فلز است.
 ) 1در یک دمای خاص ،آنتالپی فلزاای مختلف تقریبا با ام برابر است.
 ) 1فرآیشد تبادل گرما بی تر به جرم بستگی دارد تا به تعنداد اتنم انای
آن.
 ) 1اتم اای فلزاا در اثر تغییر دما به یک اندازه انرژی جذ ینا دفنع منی
کششد.
 سامانه و محیط پیرامون آن 
 -011ترمودیشامیک را می توان دان  ...............تعریف کرد.
 -010به بخشی از جهان که برای مطالعه انتخا منی شنود ............... ،ینا
 ...............می گویشد.
 -011ار چیزی که در پیرامون سامانه باشد  ...............نامیده می شود.
 -011دیواره ای که سامانه را از محی پیرامون آن جدا می کشد ...............
نامیده می شود که ممکن است  ...............یا  ...............باشد.
 -011در شکل زیر آ ، ،پ ،ت و ث را مشخص کشید.

 انوع سامانه و خواص سامانه 
 -011سامانه را بر اساس  ...............دارند به سنه دسنته طبقنه بشندی منی
کششد.
 -011سامانه ای که  ...............و  ...............با محی مبادله می کشند سنامانه
باز نام دارد.
 -011سامانه ای که در آن امکان مبادله ماده وجود ندارد و تشها به مبالنه
انرژی اکتفا می شود ،سامانه  ...............می گویشد.
 -011در سامانه مشزوی ...............
 -011نوع سامانه اای زیر را مشخص کشید:
) زود پز حین پختن غذا
آ) لیوان پر از آ داغ
ث) بادکشک پر از اوا
ت) آجر داغ
پ) فالسک چای
 -011خواصیاز سامانهکه قابل اندازهگیریباشد...............آنسامانهمینامشد.
 -010این خواص به دو دسته  ...............و  ...............دسته بشدی می شوند.
 -011خواصی که به مقدار ماده بستگی دارد خواص  ...............می نامشد.
 -011خواص شدتی به مقدار ماده بستگی ندارند.
 -011نوع خواص زیر را مشخص کشید.
پ) حجم
) چگالی
آ) دما
ج) گرما
ث) جرم
ت) فشار
چ) آنتالپی ح) فشار گاز خ) ذو ∆H °

د) تبخیر ∆H °

 تست
 -011در کدام گزیشه نوع سامانه نادرست معرفی شده است؟
 )0یک لیوان پر از آ جوش :باز  )1یک زودپز حین پختن غذا :ایزوله
 )1یک بادکشک پر از اوا :بسته  )1آ جوش در یک فالسک :مشزوی
 تست
 -011آبی که داخل یک کتری روی شعله در حال جوشیدن است ،انوای
داخل ینک بادکشنک کنامال دربسنته و مقنداری مناده در سنامانه ای کنه
ایچگونه مبادله ای با محی اطراف خود ندارد .به ترتیا از راست به چپ
به عشوان سامانه  ............... ،...............و  ...............است.
 )1باز ،مشزوی ،بسته
 )0بسته ،باز ،مشزوی
 )1باز ،بسته ،مشزوی
 )1باز ،مشزوی ،مشزوی
 تست
 -011کدام یک خاصیت شدتی است؟
 )1آنتالپی ()H
 )0انرژی درونی ()E
 )1نقطه جوش
 )1ظرفیت گرمایی در فشار ثابت
 جاري شدن انرژي در سامانه 
 -011مجموع انرژی جشبشی و پتانسیل ذره اای سازنده سامانه............... ،
آن سامانه نامیده می شود.
 -011تغییر انرژی درونی سامانه را با  ...............نشان می داشد.
 -011در شکل (زیر) انرژی سامانه  ...............می یابد و مقدار ............... ∆E
و انرژی  ...............می شود.

 -010اگر گرما از سامانه به محی پیرامنون مشتقنل شنود ،عالمنت گرمنا
 ...............و اگر گرما از محی پیرامون به سامانه مشتقل شود ،عالمت گرمنا
 ............است.
 -011اگر انرژی درونی سامانه کاا یابد عالمت آن  ...............و اگر انرژی
درونی سامانه افزای یابد عالمت آن  ...............است.
 تست
 -011اگر در نمودار انرژی ،سطح انرژی فراورده اا از سطح انرژی واکش
داشده اا باالتر باشد ،انرژی از  ............به  .............انتقال منییابند و اننرژی
درونی سامانه ...............می یابد و در این شرای 𝐸∆ سامانه  ...............است.
 )0محی  ،سامانه ،افزای  ،مثبت  )1محی  ،سامانه ،کاا  ،مشفی
 )1سامانه ،محی  ،افزای  ،مثبت  )1سامانه ،محی  ،کاا  ،مشفی
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