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 آنتروپی 
 -802یکی از هدفهای ترمودینامیک  .............واکنشهای شیمیایی است.
 -802اگر در تغییری انرژی سامانه کاهش یابد آن تغییرر تممراخ درود بره
دودی است.
( -810همواره /اغلب) واکنشهایشیمیاییگرماده دود به دودی هسمند.
 -811ذره های سرازنده یرک مراده در دمرای براا دارای انررژی ن ری
 ...............و بی نظمی  ...............هسمند.
 -818تجزیه ) N8 O4(gبه ) NO8(gیک واکنش (گرماده ،گرماگیر) است
ولی تا تدودی  ...............انجام می شود.
 -812تل شدن آمونیوم نیمرات در آب با  ...............بی نظمی همراه است.
 ............. -814کمیمی ترمودینرامیکیاسرت کرهمیرزان برینظمری رابیران
میکند.
 -812آنمروپی یک تابع تالت است.
 -812هر تغییر شیمیایی یا فیزیکی به طور ط یعری در تمری پی ررفت
می کند که به سطح انررژی  )............... ∆H( ...............و آنمروپری ...............
( )............... ∆Sبرسد.
 -812آنمروپی یک سامانه منزوی طی یک فرایند دود به دودی ...............
می یابد.
 ∆S -812واکنش زیر  ...............است.

 -812آنمروپی یک سامانه در صفر سانمی گراد برابر صرفر در نظرر گرفمره
می شود.
 -880در قانون اول ترمودینامیک آنمروپی به عنوان مالک دود به درودی
بودن فرایندهای ط یعی معرفی می شود.
 -881مفتوم آنمروپی نخسمین بار توسر  ...............بررای تو یره
فرایندهای

شیمیایی و فیزیکی

هـی شـیمیییی ،انـری آزاد

تمرین از کتابهای درسی ،آبی ،پرتکرار و تابستان

نام کتاب

شیمیایی

آنتروپی و تعیین جهت پیشـرتت واکـش

هـی

بیان شد.

 -888در شکل زیر فرایند در کدام مسیر دود به دودی است؟

تت انجام
پی رفت

 -882شکل زیر یک فرایند دود به دودی را ن ان می دهد در مسریر  1و
 8عالمت  ∆Hو  ∆Sرا م خص کنید.

 تست
 -884کدام گزینه نادرست است؟
 )1تغییر با  ∆H < 0و  ∆S < 0قطعا دود به دودی است.
 )8برای یک تغییر دود به دودی .∆H = T∆S
 )2اگر  ∆H < 0و  ∆S < 0باشد قطعا تغییر غیردود به دودی است.
 )4برای یک تغییر دود به دودی  ∆G < 0است.
 پیش گویی جهت انجام واکنش هاي شیمیایی 
 -882کمیمی که آنمالپی و آنمروپی را به هم رب می دهد  ...............نامیده
می شود.
∆G = ............... -882
 ∆G -882به دما بسمگی دارد.
 -882انرژی آزاد گی س یک تابع تالت است.
 -882برای یک تغییر دود به دودی  ...............است.
 -820اگر مقدار  ∆G = 0باشد واکنش  ...............است.
 تست
 -821کدام گزینه نادرست است؟
 )1تغییر با  ∆H < 0و  ∆S > 0قطعا دود به دودی است.
 )8برای یک تغییر دود به دودی .∆H = T∆S
 )2اگر  ∆H > 0و  ∆S < 0باشد قطعا تغییر غیردود به دودی است.
 )4برای یک تغییر دود به دودی  ∆G < 0است.

 تست
 -828برای چتار واکنش فرضی ،تغییرات  ∆Hو  −T∆Sبه صرورت زیرر
میباشد،
کدام واکنش ،دودبهدودی است؟
4 )4
2 )2
8 )8
1 )1

 تست
 -822با تو ه به داده ها:
8CO(g) + O8(g) → 8𝐶𝑂8(g) ∆H = −222KJ(I
N8 + 8H8(g) → N8 H4(𝑔) ∆H = +21KJ(II
می توان دانست که در شرای اسماندارد واکرنش  ............... ،...............اسرت
زیرا با  ...............سطح انرژی و  ...............آنمروپی همراه است.
 ،I )1دود به دودی ،کاهش ،افزایش
 ،I )8غیردود به دودی ،افزایش ،کاهش
 ،II )2دود به دودی ،کاهش ،افزایش
 ،II )4غیردود به دودی ،افزایش ،کاهش
 تست
 -824در کدام واکنش 𝐺∆ تقری اخ با 𝐻∆ برابر است؟
)1( 8CO(𝑔) + 8𝑁𝑂(𝑔) → 8𝐶𝑂8(𝑔) + 𝑁8(g
)𝑔(8( 8CO(𝑔) + 𝑂8(𝑔) → 8𝐶𝑂8
)𝑔(𝑂𝑁2( N8(𝑔) + 𝑂8(𝑔) → 8
)4( 8H8(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑔) → 𝐶𝐻2 𝑂𝐻(l
 تست
 -822اگر آب در دمای معمولی  Tدود به دود ت خیر شود ،کردام گزینره
در این دما درست است؟
𝑇∆𝑆 > ∆𝐻 )8
𝑇∆𝑆 < ∆𝐻 )1
𝑇∆𝑆 = ∆𝐺 − ∆𝐻 )4
𝑇∆𝑆 = ∆𝐻 )2
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