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مبــحث:

تعیین گرمای واکنش های شیمیایی ،گرماسـنیی ،روش
مستقیم اندازه گیری گرمای یک واکنش ،روش های غیرمسـتقیم تعیـین گرمـای
واکنش های شیمیایی ،آنتالپی های استاندارد تشکیل و محاسبه ی گرمای واکنش
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 گرماسنجی 
 -891شکل زیر یک گرماسنج  ...............را نشان می دهد که بررا انرداز
گیر گرما یک واکنش در  ...............ثابت به کار می رود.

 -899شکل زیر یک گرماسنج  ...............را نشان می دهد که بررا انرداز
گیر گرما یک واکنش در  ...............به کار می رود.

مقرردار 𝐻∆ برررا واکررنش 0NH3(g) + 3𝑁0 𝑂(𝑔) → 4N0(g) +
) 3H0 O(lبر حسب کیلنژول کدام است؟
-8282 )0
+8282 )8
+303 )4
-303 )3
 تست
 -023با تنجه به داد ها:
N0 + O0 → 0NO∆H = +818KJ
0NO + O0 → 0NO0 ∆H = −883KJ
3NO → N0 O + NO0 ∆H = −836KJ
گرما تجزیه یک منل  N0 Oبه  N0و  O0چند کیلنژول است؟
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 ∆H -024واکنش  N0 + 0H0 → N0 H4به طنر مسیقیم قابل انداز
گیر نیست.
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 -023واکررنش ) + 0 O0 → COگرافیت C(s,را  ...............برره طررنر تجربرری
انداز گیر کرد.
 محاسبه گرماي واکنش به کمك آنتالپی هاي تشکیل مواد
واکنش دهنده و فرآورده ها 
 تست
 -026با تنجه به داد ها:
B2H 6( g )  6H 2O(l )  2H 3 BO3(s )  6H 2( g ) H  493 / 4KJ

 (𝐻3 𝐵𝑂3(𝑠) ) = −8211/3KJتشکیل∆H
 (𝐻0 𝑂(𝑙) ) = −013/9KJتشکیل∆H
 -022برا انداز گیر دقیر گرمرا سرن یک یرک مراد از گرماسرنج
 ...............اسیفاد می شند.
 -028برا انداز گیرر  )∆E/∆Hاز گرماسرنج ییرنانی و بررا انرداز
گیر  )∆E/∆Hاز گرماسنج بمبی اسیفاد می شند.
 محاسبه گرماي واکنش به کمك قانون هس 
 تست
 -020با تنجه به داد ها:
4NH3(g) + 3O0(g) → 0N0(g) + 6H0 O(l) ∆H = −8338KJ
N0 O(g) + H0(g) → N0(g) + H0 O(l) ∆H = −363/4KJ
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H0(g) + 0 O0(g) → H0 O(l) ∆H = −013/9KJ

آنیایپی اسیاندارد تشکیل  𝐵0 H6چند کیلنژول بر منل است؟
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 تست
 -023آنیایپی اسیاندارد تشکیل اتان 𝐶0 𝐻6(𝑔) ،بر حسب کیلنژول بر منل
با در نظر گرفیک معلنمات زیر چند کیلنژول بر منل است؟

C0 𝐻4(𝑔) + 𝐻0(g) → 𝐶0 𝐻6(𝑔) ∆H ° = −833KJ
) + 0𝐻0(𝑔) → 𝐶0 𝐻4(𝑔) ∆H° = +30KJگرافیت0𝐶(𝑠,
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