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 انرژي درونی و قانون اول ترمودینامیك 
 -451انرژی درونی یک سامانه به مسیر انجام فرایند بسدی ی  ...............ا
این رو یک  ...............است.
 -455در واکنش سوخین پروپان که در یک سیلن ر با پیسدیون میردر
انجام می شود ............... ∆V .اسدت .بندابراین  ...............روی  ...............کدار
انجام می ده .
 -451در سوخین پروپان در یک سدیلن ر اندرژی دروندی هدز ار یرمدای
مبادله ش ه با مریط است.
 -451قانون اول ترمودینامیک در واقع همان قانون  ...............است.
 -451در واکنش سوخین میان  ∆Eبرابر  ...............است.
 -451هن امی که یک واکنش شیمیایی با تغییر حجز همراه نیست یدا در
ظرفی با حجز ثابت انجام می ییرد ،مق ار تغییر انرژی درونی تنها ناشی ا
 ...............خواه بود .در این صورت  ...............است.
 -411هن امی که واکنش در فشار ثابت ( )∆V ≠ 1انجام می شدود کدار
انجام ش ه برابر صفر  ...............در این حالت تغییر انرژی درونی با ...............
همراه است.
 -414بیش تر واکنش ها در  ...............ثابت انجام می شون .
 -411یرمای مبادله ش ه در فشار ثابت را با نماد  ...............نشان می دهن
و آن را  ...............یا  ...............می نامن .
 -411هن امی که سامانه روی مریط کار انجدام دهد مقد ار ............... w
است .و هن امی که مریط روی سامانه کار انجام دهد مقد ار ............... w
است.
 -411برای واکنش هایی که تنها ا مواد جام و مایع تشدیی شد ه اند
 ............... ∆Vاست .ا این رو برای این واکنش ها مقد ار  ∆Eرا تقریبدا بدا
 ...............برابر در نظر می ییرن .
 -415در انرالل آمونیوم نییرات در آب  w ،∆Eو  qبه ترتید ،...............
 ...............و  ...............است.
 تست
 -411هددر یدداه واکددنش 𝐶1 𝐻5 𝑂𝐻(𝑙) + 1𝑂1(𝑔) → 1𝐶𝑂1(𝑔) +
)𝑔(𝑂  1𝐻1در ظرفی با پیسیون میرر انجدام شدود ............... w ،و 𝐸∆
برابر  ...............می شود.
 )1منفی q ،
 )4برابر صفر −𝑃∆𝑉 ،
 )1منفی 𝑞 − 𝑃∆𝑉 ،
 )1مثبت q ،
 تست
 -411تغییر انرژی درونی ∆𝐸 ،برای یدک سدامانه بسدیه کده ا یدک سدو
 1111calیرما و  44111Jکار غیر ا تغییر حجز را دریافت می کن و ا
سوی دی ر  4111Jکار تغییر حجز انجام می ده ( .به بیرون می ده ) بر

حس ژول کد ام اسدت  wدر رابطده 𝑤  ∆𝐸 = 𝑞 +مجمدو جبدری
کارهای مبادله ش ه اعز ا کار تغییر حجز و کارهدایی غیدر ا کدار تغییدر
حجز را می رسان )4cal=1141J( .
-41111 )1
+41111 )4
+44111 )1
+41111 )1
 آنتالپی یك تابع حالت است 
 -411آنیالپی یک  .............اسدت و مقد ار تغییدر آن فقدط  .............فرایند
بسی ی دارد.
 -411سوخین میان یکواکنش .............است و  ∆Hبرای آن  .............است.
 -411نمودار مربوط به یک واکنش...............است و  ∆Hآن  ...............است.

 -414ح ش ن کلسیزکلری در آب  ............است و  ∆Hآن  ............است.
 -411در یک فراین یرمداییر آنیدالپی سدامانه  ...............مدی یابد و ∆H
 ...............ا صفر است.
 -411ح ش ن آمونیوم نییرات در آب  ...............است.
 تست
 -411ا سوخین یک مول یویرد خدال در اکسدی ن در حد ود 111kJ
یرما آ اد می شود .ا سوخین  4یرم یویرد با خلوص  %11چن کیلوژول
یرما آ اد می شود ()S=11
1111 )1
1111 )4
5111 )1
5111 )1
 تست
 -415در واکنش انفجار نییرویلیسیرین به ا ای هر مدول نییرویلیسدیرین
𝐽𝐾  5/11 × 411یرما آ اد می شود .تغییر آنیالپی واکنش موا نده شد ه
انفجار نییرویلیسیرین (ب ون ضری کسری) چن  kJاست
−1/11 × 411 )1
+1/11 × 411 )4
+11/11 × 411 )1
−11/11 × 411 )1
 حالت استاندارد 
 -411مق ار تغییر آنیالپی برای یک واکنش  ...............است کده در تبد ی
 ...............به  ...............مبادله می شود.
 -411مق ار یرمای آ اد ش ه در یک واکنش به مق ار واکنش دهند ه هدا
بسی ی ن ارد.
 -411هن ام مراسبه آنیالپی افزون بر مشخ بدودن  ...............و ...............
بای  ...............واکنش دهن ه ها و فراورده ها هز مشخ باش .

 -411برای این که ان ا ه ییری یرمای همه واکنش ها در شرایط ییسانی
انجام ییرن  ،شرایط وی ه ای به نام  ...............تعریف ش ه است.
 -411حالت اسدیان ارد ترمودیندامییی  ...............شدی مداده  ...............در
فشار  ...............و  ...............تعریف می شود.
 -414برای یک ماده در حالت مرلدول ،حالدت اسدیان ارد ترمودیندامییی
 ...............در نظر یرفیه می شود.
 -411در حالت اسدیان ارد ا میدان دیرشدی هدای مخیلدف یدک عن در
(فراوان ترین 1پای ارترین) آن ها مال ان ا ه ییری قرار می ییرد.
 تست
 -411مق ار یرمای مبادله ش ه در یک واکنش بده کد ام عامد بسدی ی
ن ارد
 )4مق ار مواد واکنش دهن ه
 )1دما و فشار واکنش دهن ه ها و فراورده ها
 )1حالت فیزییی واکنش دهن ه ها و فراورده ها
 )1سرعت تب ی واکنش دهن ه ها به فراورده ها
 تست
 -411ک ام یزینه ا وی یی هدای حالدت اسدیان ارد ترمودیندامییی نمدی
باش
 )4دمای ℃15
 )1فشار یک اتمسفر
 )1غلظت  4𝑚𝑜𝑙. 𝐿−4برای یک ماده در حالت مرلول
 )1پای ارترین شی ماده خال
 تغییر آنتالپی هاي مهم 
 -415آنیالپی اسیان ارد تشیی همه مواد مثبت است.
 -411آنیالپی اسیان ارد تشیی عن رها برابر  ...............در نظر یرفیده مدی
شود.
 -411آنیالپی اسیان ارد الماس برابر صفر است.
 -411در بین مواد یر آنیالپی چن ماده منفی است
CO1
C1 H1
H1 O1
CH1
NO
C1 H1
 -411هر چه جرم مولی هی روکربن ها بیش تر باش مقد ار یرمدای آ اد
ش ه ا سوخین یک مول آن ها  ...............است.
 -411همواره آنیالپی اسیان ارد تبخیر کدز تدر ا آنیدالپی اسدیان ارد وب
است.
 -414آنیالپی تبخیر :آریون > بنزن > اتانول > آب > جیوه
 -411انرژی ال م برای شیسین همه پیون های  C − Hدر مولیول میدان
ییسان است.
 -411آنیالپی پیون  N ≡ Nسه برابر آنیالپی پیون  N − Nاست.
 تست
 -411در نمونه های یر آنیالپی اسیان ارد چن ماده برابر صفر نیست

 تست
 -415در واکنش روبهرو ∆𝐻 ،چه نام دارد
𝐽𝐾→ 𝐶𝑂1(𝑔) 𝐻 = −111

)𝑔() + 𝑂1یرافیت𝐶(𝑠,

آ) آنیالپی اسیان ارد تشیی )𝑔( 𝐶𝑂1ب)آنیالپی اسیان ارداکسایش کربن
پ) آنیالپی اسیان ارد سوخین یرافت ت)آنیالپیاسیان ارد کاهش اکسی ن
 )1آ  ،پ
 )4آ  ،ب
 )1پ  ،ت
 )1ب  ،پ
 تست
 -411ا سوخین یک یرم ا ک ام هی روکربن یرمای بیش تری تولی می
شود
 )1پروپان
 )4اتان
 )1ه زان
 )1بوتان
 تست
 -411یرمای آ اد ش ه در ک ام واکنش بیان ر انرژی پیون است
)4( 1HCl(𝑔) → H1(𝑔) + F1(g
)1( HF(𝑔) → H(𝑔) + F(g
)𝑔(1( H(𝑔) + 𝐹(𝑔) → HF
4

4

)1( HF(𝑔) → 1 H1(𝑔) + 1 F1(g
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