


سخن مؤلف

دوستان سالم؛ 

و  دقیق  مطالعه  گرو  در  مطالب  تمامی  درست  فهم  و  درسی  کتاب  کامل  یادگیری 

با هدف  که  و جداول  نمودارها  و  به شکل ها  توجه  بی شک  کتاب است.  خط به خط 

تفهیم  در  بسزایی  تأثیر  نیز  ارائه شده  بهتر موضوعات در هر قسمت  به فهم  کمک 

مطالب دارد.

تا در راستای  با سلیقه دانش آموزان انگیزه ای شد  تجربۀ سال ها تدریس و آشنایی 

نگاشته شود.  روی شما  پیش  کتاب  دانش آموزان،  بیشتر  یادگیری هرچه  به  کمک 

سبک موجود در این کتاب سبب افزایش دقت و توجه دانش آموزان خواهد شد. از 

طرفی تحلیل و بررسی تمامی مطالب بخش های »کاوش کنید« و »بیشتر بیندیشیم« 

و تمرین های دوره ای هر فصل نیز موجب شده است این کتاب از هر حیث به اهداف 

اصلی کتاب درسی پایبند باشد و به اشتباه به مطالب و نکات اضافی کتاب نظام قدیم 

آموزشی نپردازد.

از دیگر رویکردهای جدید در این کتاب نگاهی آموزشی به روش حل مسائل شیمی 

براساس تیپ های مختلف هر مسئله است. این نگرش عالوه بر دسته بندی دقیق 

درست  تحلیل  در  دانش آموز  تسلط  افزایش  باعث  موضوع  یک  مختلف  سؤاالت 

مسائل می شود. تقطیع مراحل پاسخگویی به یک مسئله در قالب سؤال های کوتاهی 

که از هر تیپ مسئله ارائه شده گویای آموزش قدم به قدمی حل مسائل است.

این کتاب هم مرجعی کامل برای آموزش و هم منبعی جامع برای مرور سریع و دقیق 

کتاب درسی شیمی یازدهم است.

عالوه بر دانش آموزان پایه یازدهم، داوطلبان کنکور نیز می توانند برای یادگیری و 

به خاطرسپاری تمامی نکات شیمی یازدهم از این کتاب بهره ببرند.

از دوستان و همکاران عزیزم مخصوصًا خانم شمسی حیدری که مرا در بهبود محتوای 

به شما  را  این کتاب  پایان خواندن چندباره  یاری نمودند سپاسگزارم. در  این کتاب 

شیمی  دوستان توصیه می کنم.
با آرزوی موفقیت  
مژگان حقیقت  



قدر هدایای زمینی را بدانیم

در پی غذای سالم

پوشاک، نیازی پایان  ناپذیر
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در پی غذای سالم  
مقدمه

دانشمندان اجزای بنیادی جهان مادی را ......... و ......... می دانند. 1  

کاهش جرم خورشید به عنوان تنها منبع حیات بخش انرژی، تبدیل ......... به ......... را تأیید می کند.2  

ماده و انرژی طبق رابطه اینشتین ......... با یکدیگر در ارتباط اند.3  

در خورشید واکنش هسته ای تبدیل ......... به ......... ، منبع انرژی برای کره زمین است.4  

نیاکان ما بیشتر وقت خود را صرف ......... می کردند تا این که به تدریج یاد گرفتند که .........5  

فرایند ......... ، نخستین انقالب در کشاورزی بود. 6  

در تولید انبوه مواد غذایی حفظ کیفیت و ارزش مواد غذایی اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا .........7  

با توجه به نمودار در سال 2016 میزان ذخیره و بهره برداری غالت نسبت به سال 2015 به ترتیب 8  

......... و ......... است.

نمودار نشان می دهد که در هر سال مقدار تولید شده برابر با ............. است.9  

یکی از مهم ترین و شاید دشوارترین مسئولیت هر دولت .........10  

به مجموعه فعالیت های صنعتی گوناگون که در حوزه هایی مانند تولید، حمل و نقل و فراوری مواد 11  

غذایی صورت می گیرد ......... گفته می شود.

»سرانه مصرف ساالنه نان در ایران 115 کیلوگرم است.« این عبارت یعنی .........12  

مصرف بی رویه برنج، ......... و ......... در گسترش بیماری دیابت بزرگساالن در ایران نقش دارد.13  

شیر و فراورده های آن منبع مهمی برای تأمین ......... و به ویژه ......... هستند.14  

کارشناسان تغذیه بر مصرف مناسب شیر برای پیشگیری و ترمیم ......... تأکید دارند.15  
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شیمی یازدهم

1 ماده ـ انرژی

E mc= 2  3

5 تهیه غذا ـ دانه ها را بکارند و فراورده ها 

را درو کنند.

7 مواد غذایی فاسد می شوند و نگهداری 

آنها دشوار است.

و  )مصرف(  بهره برداری  مقدار  مجموع   9

ذخیره شده

11 صنایع غذایی

13 نان ـ شکر

2 ماده ـ انرژی

4 هیدروژن ـ هلیم

6 کاشتن دانه ها و درو کردن فراورده ها

8 کمتر ـ بیشتر

10 تأمین غذای افراد جامعه است.

12 مقدار میانگین مصرف نان یک ایرانی در 

طی یکسال 115 کیلوگرم است.

14 پروتئین ـ کلسیم

15 پوکی استخوان
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غذا، ماده و انرژی

سه نقش عمده غذا در بدن عبارتند از: 1( پاسخ به احساس گرسنگی 2( تأمین انرژی مورد نیاز 1  

بدن 3( .........

ماکارونی و گردو مانند گاز شهری و بنزین هنگام سوختن انرژی آزاد می کنند. 2  

انرژی هر ماده غذایی به ......... آن بستگی دارد. 3  

کاکائو و خوراکی های محتوی آن هنگامی که در جای گرم قرار می گیرند، حالت خمیری و روان 4  

به خود می گیرند؛ زیرا .........

دمای یک ماده کمیتی است که میزان ......... آن ماده را نشان می دهد.5  

}oUkÄk است.6
oUï¾TvÀA

¶Ê¹´  ذره های سازنده ماده 
´Ê¹¶Iº در دماهای باالتر میزان جنبش  

یک ویژگی مشترک مواد با هر حالت فیزیکی، وجود ......... ذره های سازنده آنها است.7  

جنبش های نامنظم ذره ها در حالت ......... شدیدتر از ......... و در آن هم شدیدتر از حالت ......... است.8  

بوی غذای گرم آسان تر و سریع تر از غذای سرد به مشام می رسد؛ زیرا .........9  

دمای یک ماده از چه خبر می دهد؟

¶Ã«ºIÃ¸  تندی ذره های سازنده آن بیشتر است.10
Ì¼µ\¶ هر چه دمای یک ماده بیشتر باشد   

¶\Ì¼µ انرژی جنبشی ذره های سازنده آن  بیشتر است.11
¸Ã«ºIÃ¶ هر چه دمای یک ماده بیشتر باشد  

دمای یک ماده معیاری برای توصیف ......... و ......... ذره های سازنده آن ماده است.12  

در رسم شکل ذرات، هر چه دنباله رسم شده بیشتر باشد نشان دهنده این است که دمای ماده مورد 13  

oTzÃM است.
oTµ¨ نظر 

I¶j  یکسانی دارند.14
³o] یکسان بودن تعداد ذرات دو ماده نشان دهندة این است که آن دو ماده   

¶\Ì¼µ انرژی جنبشی ذره های سازنده یک ماده هم ارز با انرژی گرمایی آن است.15
¸Ã«ºIÃ¶  
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شیمی یازدهم

1 مواد اولیه برای رشد و ساخت بخش های 

گوناگون در بدن

3 جرم

5 گرمی و سردی

7 جنبش های نامنظم

9 جنبش مولکول ها در دمای باال بیشتر است.

11 میانگین

13 بیشتر

15 مجموع

2 درست است.

4 دمای آنها افزایش یافته و جنبش ذره های 

سازنده آنها شدیدتر می شود.

6 نامنظم ـ شدیدتر

8 گاز ـ مایع ـ جامد

10 میانگین

12 میانگین تندی ـ میانگین انرژی جنبشی

14 جرم

* تعداد ذرات آب در ظرف B بیشتر است 

    پس ظرف B جرم بیشتری دارد.

* دنباله ذرات در دو ظرف یکسان است 

    پس دمای دو ظرف برابر است.

* چون آب در هر دو ظرف دمای یکسانی دارد 

   پس ظرف B انرژی گرمایی بیشتری دارد چون جرم بیشتری دارد.
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اگر دو ماده دمای یکسانی داشته باشند، ماده ای که جرم بیشتری دارد انرژی گرمایی بیشتری 1  

خواهد داشت.  

ÁoTzÃM دارد انرژی گرمایی بیشتری 2
ÁoTµ¨ اگر دو ماده جرم یکسانی داشته باشند، ماده ای که دمای   

خواهد داشت.

یکای رایج دما ......... بوده در حالی که یکای دما در »SI« ......... است.3  

نماد دما برحسب سلسیوس ......... و بر حسب کلوین ......... است.4  

رابطه ای که دمای سلسیوس را به کلوین تبدیل می کند به صورت ......... نوشته می شود.5  

1K است، از این رو در فرایندهایی که تغییر دما صورت می گیرد 6  IM oMHoM
pH oTzÃM  10C ارزش دمایی   

. SwH
SvÃº DT برابر θ∆ با

C°85 قرار دارد. می توان نتیجه 7 C°85 و در ظرف B، 150 گرم آب  در ظرف A، 50 گرم آب   

¶\Ì¼µ تندی مولکول های آب در دو ظرف یکسان است.
¸Ã«ºIÃ¶ گرفت 

500C وجود دارد. می توان گفت 8 300C و در ظرف )ب(، 50 گرم آب در ظرف )آ(، 50 گرم آب   

مجموع و میانگین انرژی جنبشی ذره های سازنده )ب( بیشتر از ظرف )آ( است.  

انرژی گرمایی یک نمونه ماده به ......... و ......... آن ماده بستگی دارد.9  

توصیف یک ویژگی  از ماده است.10 I¶j
I¶o¬ بیان  

Swnj است.11
SwnjIº در ظرفی وجود دارد.« از نظر علمی  25°C عبارت »مقداری آب با دمای   

Swnj است؛ زیرا .........12
SwnjIº 3000J در یک ظرف ریخته ایم.« از نظر علمی  عبارت »مقداری آب با گرمای   

I¶j شود.13
I¶o¬ انجام فرایندهای جذب و یا از دست دادن گرما می تواند سبب تغییر   

هر چه تغییر دمای یک نمونه ماده بیشتر باشد گرمای دادوستد شده بیشتر است.  14  

ماده ای که دمای بیشتری دارد میزان گرمی بیشتری نیز دارد.  15  

ماده ای که انرژی گرمایی بیشتری دارد، حتماً میزان جنب و جوش ذره های سازنده آن زیاد است.  16  

ÁoTzÃM مبادله می شود.17
ÁoTµ¨ برای تغییر دمای یک نمونه ماده که جرم بیشتری دارد، گرمای   

¶k¹ºI انرژی گرمایی آن، به مقدار ماده بستگی ندارد.18
ý°ioM دمای یک نمونه ماده   
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شیمی یازدهم

1 درست است.

)K( 3 درجه سلسیوس ـ کلوین

K C= +0 273  5

7 میانگین )دمای دو ظرف برابر است پس 

میانگین تندی آنها یکسان است.(

9 مقدار ـ دمای

ویژگی های  از  دما  )زیرا  است.  درست   11

ماده است.(

دما  تغییر  سبب  گرما  ستد  و  )داد  دما   13

می شود(

و  گرمی  از  معیاری  )دما  است.  درست   15

سردی ماده است.(

17 بیشتری

2 بیشتری

T−θ  4

6 برابر با ـ است

8 درست است. )زیرا جرم هر دو برابر است 

و ظرف )ب( دمای بیشتری دارد.(

و  نیست  ماده  ویژگی های  از  )گرما  دما   10

نباید برای توصیف آن به کار رود.( 

12 نادرست است ـ گرما از ویژگی های یک 

ماده نیست و نباید برای توصیف آن به کار رود.

14 درست است.

16 نادرست است. )زیرا ممکن است دمای آن 

پایین و تعداد ذره های سازنده آن زیاد باشد.(

18 برخالف

)اثردمابرجنبشمولکولها(
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¶jI½ به کار رود.1
k¹ÄHoÎ گرما می تواند برای توصیف یک  

¶jI½ به کار رود.2
k¹ÄHoÎ انرژی گرمایی برای توصیف یک  

گرما را با نماد ......... نشان می دهند و یکای اندازه گیری آن در »SI« ......... است.3  

یک ژول برابر با ......... است.4  

یک کالری برابر با 4/18 ژول است.  5  

تهیه غذای آب پز، تجربۀ تفاوت دما و گرما

Â²A هستند.6
Âºk÷¶ روغن و چربی از ترکیب های  

Iv§Ä· است؛ زیرا .........7
R»IÿT¶ رفتارهای فیزیکی و شیمیایی روغن و چربی   

روغن دارای حالت فیزیکی ......... بوده؛ اما چربی ......... است.8  

ÂMoa پیوندهای دوگانه بیشتری وجود دارد.9
¸ü»n از دیدگاه شیمیایی، در ساختار مولکول های  

oTzÃM  است.10
oTµ¨ واکنش پذیری روغن از چربی  

11. jqQïÂ¶
jqQïÂµº  75°C ¶jqQïÂ ولی در 200 گرم روغن زیتون 

jqQïÂµº  75°C محتویات تخم مرغ در 200 گرم آب   

C°75 برابر است ولی تخم مرغ در 12 C°75 با 200 گرم روغن  با این که جرم و دمای 200 گرم آب   

آب می پزد؛ زیرا .........

»ظرفیت گرمایی آب بیشتر از روغن زیتون است.« این عبارت به این معنی است که .........13  

ظرفیت گرمایی یک ماده هم ارز با .........14  

θ∆ تغییر درجه برحسب سلسیوس باشد، 15 اگر C ظرفیت گرمایی، Q گرمای مبادله شده و   

ظرفیت گرمایی از رابطه ......... به دست می آید.

یکای ظرفیت گرمایی ......... است.16  

C°75 برسد. 17 C°25 ، 19700 ژول گرما داده شده است تا به دمای  به 200 گرم روغن زیتون   

ظرفیت گرمایی آن را به دست آورید.
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شیمی یازدهم

1 فرایند )گرما از ویژگی های ماده نیست.(

)J( ـ ژول Q 3

5 درست است.

7 متفاوت ـ ساختار متفاوتی دارند.

9 روغن

11 می پزد ـ نمی پزد

آب  زیتون،  روغن  و  برابر آب  در جرم   13

روغن  اندازه  به  تا  دارد  الزم  بیشتری  گرمای 

زیتون گرم  شود.

 15

 ÂÄI¶o¬ SÃÎoË ½k{ï ¾²jIL¶ ÁI¶o¬
I¶j oÃÃûU IÄ= =C Q

∆θ

 C J C=
−

= = ° −19700
75 25

19700
50 394 1.  17

2 ماده )زیرا انرژی گرمایی هم ارز با مجموع 

انرژی جنبشی ذرات سازنده ماده است.( 

1 2 2kg m s. . −  4

6 آلی

8 مایع ـ جامد

10 بیشتر

گرمای  دما  این  به  رسیدن  برای  آب   12

بیشتری جذب کرده است و همین گرمای بیشتر 

سبب پختن تخم مرغ شده است.

14 گرمای الزم برای افزایش دمای آن ماده به 

اندازه یک درجه سلسیوس است.

) J C. 0 1− 16 ژول بر درجه سلسیوس )
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394 است.« این عبارت به این معنی است که .........1 1J C.° − »ظرفیت گرمایی 200 گرم روغن زیتون   

ظرفیت گرمایی به ......... ، ......... ، ......... و ......... بستگی دارد.2  

ظرفیت گرمایی 5 گرم آهن در دما و فشار یکسان چند برابر ظرفیت گرمایی یک گرم آهن است؟3  

اگر تغییر دما برحسب کلوین باشد، یکای ظرفیت گرمایی به صورت ......... خواهد شد.4  

ظرفیت گرمایی در دما و فشار اتاق به نوع ماده و مقدار آن بستگی دارد.  5  

24 است. چقدر گرما از آن گرفته شود تا 5 کلوین سردتر شود؟6 3 1/ .J K− ظرفیت گرمایی 10 گرم اتانول   

C°25 قرار دارد. با گذشت زمان ......... و 7 C°90 درون اتاقی با دمای  یک استکان چای با دمای   

......... آن کاهش می یابد. 

8 ÂÄI¶o¬ ÁroºH
I¶j ÂÄI¶o¬ ÁroºH دانست که به دلیل تفاوت در 

I¶j گرما را می توان هم ارز با آن مقدار   

جاری می شود.

¨oTµ است.9
oTzÃM یک ژول گرما از یک کالری گرما   

ظرفیت گرمایی ویژه یا گرمای ویژه )c( عبارت است از .........10  

یکای ظرفیت گرمایی ویژه به صورت ......... است.11  

4 است« این عبارت یعنی: .........12 184 1 1/ Jg C− −° »ظرفیت گرمایی ویژه آب   

گرمای ویژه به ......... ، ......... ، ......... و ......... بستگی دارد.13  

گرمای ویژه در دما و فشار اتاق تنها به ......... بستگی دارد.14  

چنان چه ظرفیت گرمایی یک ماده را بر ......... آن تقسیم کنیم ظرفیت گرمایی ویژه به دست می آید.15  

......... وابسته به مقدار ماده بوده؛ ولی ......... مستقل از مقدار ماده است.16  

pH 2 گرم طال است.17 oTzÃM
IM oMHoM گرمای ویژه 10 گرم طال   

c به دست می آید.18 m
C m
.
.

ظرفیت گرمایی از رابطه   
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1 برای باال بردن دمای 200 گرم روغن زیتون به 

اندازه یک درجه سلسیوس، 394 ژول گرما الزم است.
3 پنج برابر )زیرا فقط جرم ماده تغییر کرده است.(

5 درست است.

2 دما ـ فشار ـ نوع ماده ـ مقدار ماده

J K. −1  4

 C Q
T Q C T Q J

T k
= ⇒ =  → = × − = −

= −
∆

∆
∆

. / ( ) /
5 24 3 5 121 5   6

121 گرما از دست می دهد.(  5/ J (

7 دما ـ انرژی گرمایی

9 کمتر

Jg C− −°1 1   11

13 دما ـ فشار ـ نوع ماده ـ حالت ماده

14 نوع ماده

16 ظرفیت گرمایی ـ گرمای ویژه

( ) .ÂÄI¶o¬ SÃÎoË = ½sÄ» ÁI¶o¬ ´v] ³o]× cm 18

8 انرژی گرماییـ  دما )همواره گرما از جسم 

گرم به جسم سرد منتقل می شود.( 

10 مقدار گرمایی که یک گرم ماده می گیرد 

تا دمای آن یک درجه سلسیوس افزایش یابد.

اندازه  به  آب  گرم  یک  کردن  گرم  برای   12

C°1، 4/184 ژول گرما الزم است.

  ) ½sÄ»ÁI¶o¬= ÂÄI¶o¬SÃÎoË
´v]³o] ⇒ =c C

m
15 جرم )

17 برابر با

1 25atm C, ° گرمای ویژه برخی مواد خالص در

ماده
گرمایویژه
( )Jg K− −1 1

ماده
گرمایویژه
( )Jg K− −1 1

0/900آلومینیم4/184آب

0/236نقره0/850سدیمکلرید

0/128طال2/430اتانول

0/920اکسیژن0/84کربندیاکسید
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1 ½sÄ» ÁI¶o¬
½k{ ¾²jIL¶ ÁI¶o¬ nHk£¶ ¬ÂÄI¶o جسم با  SÃÎoË

½sÄ» ÁI¶o¬ اگر تغییر دما برابر با یک درجه سلسیوس باشد، آن گاه   

برابر خواهد بود. 

¨ÁoTµ خواهد داشت.2
ÁoTzÃM هرچه گرمای ویژه جسمی بیشتر باشد، با گرم کردن آن تغییر دمای   

طبق جدول داده شده گرمای ویژه ......... از سایر مواد بیشتر است.3  

پس از آب ......... و سپس ......... بیشترین گرمای ویژه را دارند.4  

5 oTzÃM
oTµ¨ چنان چه گرمای یکسانی به جرم یکسانی از آب و اتانول داده شود، تغییر دمای اتانول   

خواهد بود.

oUï¾TvÀA با 6
oUj»p مقدار آب در سیب زمینی پخته بیشتر از نان است؛ بنابراین یک تکه سیب زمینی پخته   

محیط هم دما می شود.

برای حساب کردن گرمای جذب یا آزاد شده در فرایندها می توان از رابطه ......... استفاده کرد.7  

Q برحسب ......... است.8 mc= ∆θ یکای Q در رابطه   

مطابق داده های جدول، گرمای ویژه گازها می تواند از فلزها نیز بیشتر باشد.  9  

چنان چه ظرفیت گرمایی ویژه )c( در جرم مولی ماده ضرب شود، ......... به دست می آید.10  

4 است. ظرفیت گرمایی مولی آن را به دست آورید. )جرم 11 184 0/ J
g C

ظرفیت گرمایی ویژه آب  

18 است( gmol−1 مولی آب

است.« این عبارت یعنی چه؟12 75 312 1 1/ Jmol C− −° »ظرفیت گرمایی مولی آب  

به دو جرم متفاوت از ماده A گرمای یکسانی داده می شود. تغییر دمای ماده A با جرم بیشتر، 13  

¨oTµ است.
oTzÃM

C°40 می رسانیم. گرمای مبادله شده چند کیلوژول است؟ 14 C°20 به  2 کیلوگرم آب را از دمای   

) C Jg CH O2 4 184 1 1= °− −/ (

) را مخلوط 15 / C )c J g= °− −2 4 1 1 ) و 250 گرم اتیلن گلیکول / )c J g C= °− −4 2 1 1 200 گرم آب  

C°10 محلول چقدر است؟ کرده ایم. گرمای الزم برای افزایش دمای 
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( C Q)C Q

C

= ⇒ =
∆θ
10


1 ظرفیت گرمایی ـ مقدار گرمای مبادله شده 

2 کمتری

3 آب

4 اتانول ـ اکسیژن

5 بیشتر )زیرا ظرفیت گرمایی کمتری دارد.(

6 آهسته تر

× جرم = گرمای مبادله شده × گرمای ویژه  ⇒تغییر دما  =Q mc∆θ   7

8 ژول

9 درست است. )گرمای ویژه اکسیژن از طال، نقره و آلومینیم بیشتر است.(

× ظرفیت گرمایی ویژه = ظرفیت گرمایی مولی( 10 ظرفیت گرمایی مولی )جرم مولی

= ظرفیت گرمایی مولی
/

× / =4 184 18
1 75 3120 0/ /J

g C
g
mol

J
mol C

   11

12 برای گرم کردن یک مول آب به اندازه یک درجه سلسیوس، 75/312 ژول گرما الزم است.

13 کمتر

 Q mc Q kg J
g C

C kJ= ⇒ = × × =∆θ 2 4 184 20 167 360
0/ /  14

 Q Q Q m c m c= + = + = × + × ×JA Ï¼§Ã±¬ ¸±ÃUH ( ) [( / ) ( / )]1 1 2 2 200 4 2 250 2 4 10∆θ ==14400J  15

C باشد و به دو ماده گرمای  CA B> در مقایسه دو مادة متفاوت A و B با جرم برابر اگر

یکسانی داده شود، آن گاه تغییرات دمایی ماده A کمتر از ماده B خواهد بود.

m m
C C
Q Q

A B

A B A B

=
>
=








⇒ <∆ ∆θ θ
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جاری شدن انرژی گرمایی

چنان چه گرما از سامانه به محیط انتقال یابد، دمای سامانه ......... می یابد.1  

¬jI¶o½ نام دارد.2
oÃ¬I¶o¬ فرایندی که با کاهش دمای سامانه همراه باشد یک فرایند  

SwHn معادله نوشته می شود.3
Oa در فرایند گرماده، گرما در سمت  

همه فرایندهای گرماده با کاهش دما همراه هستند.  4  

¬j¼{ïÂ¶ ¾TÎo تا 5
kÀjïÂ¶ Swj pH (، نخست مقداری انرژی به شکل گرما 60°C پس از نوشیدن شیر گرم )حدود   

با بدن هم دما شود.

C°60 تا هم دما شدن در بدن به چه صورت رسم می شود؟6 نمودار تغییر انرژی شیر   

¶Âÿ¹ است.7
SLX¶ C°37 در بدن 600C به شیر  عالمت Q در هنگام تبدیل شیر  

k{I¶j´À· به بدن می رسد.8
pIw » Si¼w » xnH¼¬ ، هنگام فرایند 60°C بخش عمده انرژی موجود در شیر  

SMIY در بدن انجام می شود.9 ÁI¶j nj
I¶j yÄHqÎH IM مجموعه واکنش های سوخت و ساز و گوارش  

نمودار آزاد شدن انرژی در فرایند گوارش و سوخت وساز شیر در بدن به چه صورت است؟10  

k{jHpA· انرژی همراه است.11
Jm] فرایند هم دما شدن بستنی در بدن با  

I¶j انجام می گیرد.12 yÀI¨ IM
SMIY ÁI¶j nj گوارش و سوخت وساز بستنی در بدن  

در فرایندهای گرماگیر گاهی دمای سامانه افزایش می یابد و گاهی ثابت می ماند.  13  

SMIY صورت می گیرد.14 ÁI¶j nj
I¶j yÄHqÎH IM ¬jI¶o½ است و 

oÃ¬I¶o¬ تبدیل یخ صفر درجه به آب صفر درجه یک فرایند   
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) ∆θ < 1 کاهش )0

2 گرماده

( )A B Q→ + 3 راست 

4 نادرست است. )برای مثال تبدیل آب صفر درجه به یخ صفر درجه فرایند گرمادهی است که در 

دمای ثابت انجام می شود.(

5 از دست می دهد. )زیرا دمای بدن پایین تر است.(

  6

7 منفی

8 گوارش و سوخت وساز

9 در دمای ثابت

 10

11 جذب

12 در دمای ثابت

13 درست است. )گوارش شیر یا بستنی در دمای ثابت انجام می شود.( 

14 گرماگیر ـ در دمای ثابت

فرایند گرماده
در دمای ثابت ← تبدیل آب 
فرایند گرماگیرصفر درجه به یخ صفر درجه

در دمای ثابت ← تبدیل یخ 
صفر درجه به آب صفر درجه

با کاهش دما ← تبدیل آب 
30 درجه به آب 5 درجه

با افزایش دما ← تبدیل آب 
10 درجه به آب 20 درجه
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گرما در واکنش های شیمیایی )گرماشیمی(

هر واکنش شیمیایی ممکن است با تغییر رنگ، تولید رسوب، ......... و ......... همراه باشد.1  

k{jHpA· گرما است.2
kTw »jHj µÀ¾ واکنش های شیمیایی 

ÂioM یک ویژگی بنیادی در   

ترموشیمی )گرماشیمی( شاخه ای از علم شیمی است که .........3  

یک واکنش دهنده رایج در استخراج آهن ......... است.4  

زغال کک عالوه بر این که در استخراج آهن نقش دارد، تأمین کننده ......... برای انجام این واکنش 5  

نیز است.

همه واکنش های شیمیایی موجود در بدن گرماگیر هستند.  6  

¬jI¶o½ است.7
oÃ¬I¶o¬ واکنش اکسایش گلوکز در بدن یک واکنش  

8. kMIÄïÂ¶ yÄHqÎH
k¹ ï̈Âµº Âw¼vd¶ oÃÃûU هنگام تولید انرژی در و اکنش اکسایش گلوکز در بدن، دمای بدن  

pH دمای مواد 9 oTµ¨
IM oMHoM دمای مواد واکنش دهنده هنگام اکسایش گلوکز در بدن پیش از آغاز واکنش،  

فراورده پس از پایان واکنش است.

θ∆ برابر با صفر است.  10 هنگام اکسایش گلوکز در بدن  

اکسایش گلوکز در بدن یک نمونه از فرایندهای گرماده در دمای ثابت است.  11  

چرا با این که اکسایش گلوکز در بدن گرماده است، دما ثابت می ماند؟12  

¬ÂÄI¶o واکنش دهنده و 13
®ÃvºITQ در یک واکنش گرماده در دمای ثابت تفاوت چشمگیری میان انرژی   

فراورده وجود ندارد.

yÄHqÎH دمای 14
yÀI¨ ¬jI¶o½ با

oÃ¬I¶o¬ چنان چه انرژی گرمایی واکنش دهنده ها از فراورده ها بیشتر باشد، فرایند  

سامانه همراه خواهد بود. 

IM تغییر 15
·»kM چنان چه در یک واکنش انرژی گرمایی واکنش دهنده ها و فراورده ها برابر باشد، واکنش  

دما همراه خواهد بود.

در یک واکنش گرماده که انرژی گرمایی واکنش دهنده با فراورده برابر است، انرژی پتانسیل 16  

¨oTµ از انرژی پتانسیل فراورده است.
oTzÃM واکنش دهنده

در یک واکنش گرماگیر که انرژی گرمایی واکنش دهنده با فراورده برابر است، انرژی پتانسیل 17  

¨oTµ از انرژی پتانسیل فراورده است.
oTzÃM واکنش دهنده
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1 آزاد شدن گاز ـ ایجاد نور و صدا

2 همه ـ دادوستد

3 به بررسی کمی و کیفی گرمای واکنش های شیمیایی، تغییر آن و تأثیری که بر حالت ماده دارد، می پردازد.

4 زغال کک

5 انرژی

6 نادرست است. )می توانند گرماگیر یا گرماده باشند(

7 گرماده

8 تغییر محسوسی نمی کند.

9 برابر با

10 درست است.

11 درست است.

12 پژوهش ها نشان می دهد که این مقدار گرمای آزاد شده ناشی از تفاوت میان انرژی پتانسیل مواد 

واکنش دهنده و فراورده است. )یعنی گرمای آزادشده ناشی از تفاوت میان مجموع انرژی جنبشی ذره ها نیست.( 
13 گرمایی )مجموع انرژی جنبشی ذره ها(

 )10°C C°30 به 14 گرماده ـ کاهش )مانند تبدیل آب

15 بدون )زیرا انرژی گرمایی واکنش دهنده با فراورده برابر است.( 

16 بیشتر )زیرا آزاد شدن گرما در دمای ثابت نشان دهندة این است که انرژی پتانسیل واکنش دهنده 

باال بوده است.( 
17 کمتر )زیرا انرژی گرمایی تغییری نکرده و گرمای گرفته شده صرف باال رفتن انرژی پتانسیل 

شده است.( 



����

����

����

����

�����

103  د

nj آن است.1 ½k{ ¾Tÿ¿º
ÁIÀï½nl ÂzL¹] انرژی پتانسیل یک نمونه ماده، انرژی   

kºnHjï½ ذره های سازنده آن است.2 ¾«º ÁIÀ»oÃº
yL¹] انرژی پتانسیل یک نمونه ماده، انرژی ناشی از   

در برخی منابع از انرژی پتانسیل موجود در یک ماده با نام ......... یاد می شود.3  

شیمیدان ها گرمای جذب یا آزاد شده در هر واکنش شیمیایی را به طور عمده وابسته به تفاوت 4  

[ÂzL¹ مواد واکنش دهنده یا فراورده می دانند.
®ÃvºITQ میان انرژی 

SMIY صورت می گیرد.5 ÁI¶j nj
I¶j yÄHqÎH IM ¬jI¶o½ بوده و

oÃ¬I¶o¬ A B kJC250 100 → + واکنش فرضی   

انجام می شود.6 23
0C SMIY ÁI¶j nj
I¶j yÀI¨ IM ¬jI¶o½ بوده و

oÃ¬I¶o¬ A kJ BC+  →150 230 واکنش فرضی   

Cl دو اتم با یک پیوند اشتراکی به یکدیگر متصل اند؛ بنابراین 7 Cl− H و  H− در هر مولکول از   

Cl2 برابر است.   H2 با  انرژی پتانسیل 

با انجام یک واکنش شیمیایی و تغییر در شیوه اتصال اتم ها به یکدیگر تفاوت آشکاری در انرژی 8  

[ÂzL¹ وابسته به آنها ایجاد می شود.
®ÃvºITQ

¬I¶o ظاهر می شود.9
I¶j تفاوت در انرژی پتانسیل بین واکنش دهنده و فراورده در واکنش ها به شکل  

. زیرا .........10 jnHj
jnHkº HCl تفاوت Cl2 با  نیروهای نگه دارنده اتم در مولکول   

H2 با HCl متفاوت است؛ زیرا .........11 استحکام پیوند  

تفاوت آشکار در انرژی پتانسیل واکنش دهنده ها و فراورده در یک واکنش شیمیایی به دلیل تغییر 12  

UH´ آنها است. ÏI~UH ½¼Ã{
ÁIÀï½nl yL¹] در

در واکنش های شیمیایی هرچه گرمای مبادله شده کمتر باشد، تفاوت انرژی پتانسیل واکنش دهنده 13  

oTzÃM است.
oTµ¨ و فراورده 

oTzÃM باشد، پایداری آن بیشتر است.14
oTµ¨ هرچه سطح انرژی ماده ای  
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شیمی یازدهم

1 نهفته شده در

3 انرژی شیمیایی

5 گرماده ـ در دمای ثابت

7 نادرست است. )زیرا نوع اتم های سازنده 

در دو مولکول متفاوت است.(

9 گرما

11 نوع اتم های متصل به هم در هر مولکول 

با هم تفاوت دارند. 

13 کمتر 

2 نیروهای نگه دارنده

4 پتانسیل

23°C 6 گرماگیر ـ در دمای ثابت 

8 پتانسیل

به هم در هر  اتم های متصل  نوع  10 دارد ـ 

مولکول متفاوت است.

12 شیوه اتصال اتم

14 کمتر 
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در واکنش A و B با این که مقدار و نوع فراورده یکسان بوده؛ ولی گرمای آزاد شده متفاوت است 1  

Aزیرا ......... N H NH kJg g gC) ( ) ( ) ( )2 2
25

33 2 92+  → +°

B N H H NH kJg g gC) ( ) ( ) ( )2 4 2
25

32 183+  → +°

، زیرا .........2 SwH
SvÃº در واکنش A و B انرژی پتانسیل فراورده ها یکسان   

AB مواد واکنش دهنده پایدارترند؛ زیرا .........3 در واکنش   

در واکنش B انرژی گرمایی فراورده ها کمتر از واکنش دهنده ها است.  4  

کدام نمودار مربوط به واکنش A است؟ چرا؟ 5  

فراورده واکنش سوختن کامل الماس و گرافیت، گاز ......... است.6  
C O CO kJ

C O CO
s

s

g g

g g

( )

( , )

( ) ( )

( ) ( )

/0 2 2

2 2

393 5

39
SÃÎHo¬

tIµ²H

+ → +

+ → + 55 4/ kJ






oTzÃM از الماس است.7
oTµ¨ گرمای حاصل از سوختن یک مول گرافیت   

پایداری الماس از گرافیت ......... است؛ زیرا .........8  

¬SÃÎHo است.9
tIµ²H در نمودار مقابل، شماره دو مربوط به واکنش سوختن  

oUnHkÄIQ از الماس است.10
oUnHkÄIQIº گرافیت به اندازه ......... کیلوژول   

11( )C gmol= −12 1 از سوختن 7/2 گرم گرافیت چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟   

12( )C gmol= −12 1 1200 کیلوژول انرژی از سوختن چند گرم الماس به دست می آید؟   

استحکام پیوندها در الماس و گرافیت یکسان است؛ زیرا هر دو از کربن تشکیل شده اند.  13  

با این که گرافیت و الماس هر دو از کربن هستند؛ ولی نیروهای نگهدارنده اتم ها در این دو ماده 14  

متفاوت اند.  

واکنش سوختن گرافیت در دمای ثابت صورت می گیرد و عالمت Q منفی است.  15  
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شیمی یازدهم

1 مقدار و نوع واکنش دهنده ها یکسان نیست.

2 است ـ مقدار و نوع فراورده ها در دو واکنش یکسان است.

A 3 ـ در این واکنش گرمای کمتری آزاد شده است؛ یعنی انرژی پتانسیل واکنش دهنده کمتر بوده 

و به فراورده نزدیک تر است.
4 نادرست است. زیرا در دمای ثابت تفاوت چشمگیری میان انرژی گرمایی واکنش دهنده و فراورده 

وجود ندارد. 
5 2 ؛ زیرا با انجام واکنش A انرژی کمتری آزاد می شود. 

6 کربن دی اکسید

7 کمتر

8 کمتر ـ الماس در شرایط مناسب نسبت به گرافیت گرمای بیشتری آزاد کرده و ناپایدارتر است.

9 گرافیت

( ـ پایدارتر 395 4 393 5 1 9/ / /− = ( 10

= گرما 7 2 1
12

393 5
1 236 1/ / /gC mol

g
kJ

mol kJ× × =   11

= جرم الماس × × =1200 1
395 4

12
1 36 41kJ mol g
mol g/ /   12

13 نادرست است )زیرا در شرایط یکسان مقدار گرمای متفاوتی از سوختن آنها آزاد شده است(

14 درست است.

15 درست است.

اگر در واکنش مقدار و نوع فراورده یکسان و مقدار گرمای مبادله شده متفاوت باشد، می توان 

نتیجه گرفت که پایداری و انرژی واکنش دهنده ها در آن دو واکنش متفاوت بوده است. 

A B Q
C B Q

B
Q Q
A C
A

→ +
→ +





>
>

<

1

2

1 2

·Iv§Ä ï½jn»HoÎ

ÁroºH ÁroºH
ÁnHkÄIQ

:

CCÁnHkÄIQ



����

����

����

����

�����

107  د

¬jI¶o½ است؛ پس پایداری فراورده ها از واکنش دهنده ها 1
oÃ¬I¶o¬ واکنش سوختن گاز هیدروژن یک واکنش   

oTzÃM است.
oTµ¨A H O H O kJ

B H O H O kJ
g g g

g g l

)
)

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 484
2 2 572

2 2 2

2 2 2

+ → +
+ → +





oTzÃM است.2
oTµ¨ پایداری دو مول آب مایع از دو مول بخار آب   

با این که مقدار و نوع واکنش دهنده در دو واکنش یکسان بوده؛ ولی گرمای آزاد شده در دو واکنش 3  

متفاوت است. چرا؟

oTzÃM است.4
oTµ¨ در این دو واکنش انرژی پتانسیل واکنش دهنده ها از فراورده ها   

نمودار ......... مربوط به واکنش A است.5  

تفاوت انرژی بین دو واکنش ......... کیلوژول است و نشان می دهد که .........6  

برای تبدیل یک مول آب مایع به بخار آب چند کیلوژول گرما الزم است؟ )با توجه به معادله های 7  

سوختن هیدرون(

گرمای یک واکنش به دما، فشار، نوع مقدار مواد واکنش دهنده، ......... و ......... بستگی دارد.8  

یکی از کمیت هایی که از ویژگی های کاربردی و بنیادی هر واکنش بوده، ......... است.9  

¬jI¶o½ هستند.10
oÃ¬I¶o¬ سه تغییر فیزیکی ذوب، تبخیر و فرازش   

¶Âÿ¹ خواهد شد.11
SLX¶  Q و عالمت ½jI¶o¬

oÃ¬I¶o¬ ، فرایند  Âÿ¹¶
SLX¶ ∆θ θ باشد عالمت  θ¾ºI¶Iw ôÃd¶< چنان چه   

θ∆ نیز منفی خواهد بود.  12 Q است  < 0 همواره در واکنش هایی که   

پیوند با صنعت

یخچال صحرایی مانند یک یخچال معمولی است؛ ولی به ......... نیاز ندارد.13  

سازنده یخچال صحرایی معلمی به نام ......... از کشور ......... است.14  
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شیمی یازدهم

1 گرماده ـ بیشتر

H به صورت مایع وجود دارد؛ پس حالت مایع آب پایدارتر است.( O2 2 بیشتر )در دمای اتاق

H )فراورده( در دو واکنش یکسان نیست. O2 3 زیرا حالت فیزیکی 

4 بیشتر )زیرا گرما آزاد شده است.(

5 شماره یک )زیرا واکنش A گرمای کمتری آزاد کرده است.(

6 88 ـ انرژی دو مول آب مایع 88 کیلوژول کمتر از دو مول بخار آب است.

. زیرا انرژی یک مول آب مایع 44 کیلوژول کمتر از یک مول بخار آب است. 44kJ  7

 H O kJ H O g2 244(l) ( )+ →  

8 نوع فراورده ـ حالت فیزیکی مواد شرکت کننده

9 گرما

10 گرماگیر

11 مثبت ـ گرماگیر ـ مثبت

12 نادرست است. )گاهی ممکن است انتقال گرما در دمای ثابت روی  دهد(

13 انرژی الکتریکی

14 محمدباه آبا ـ نیجریه

اگر در دو واکنش مقدار و نوع واکنش دهنده ها یکسان و مقدار گرمای مبادله شده متفاوت 

باشد، می توان نتیجه گرفت که پایداری و انرژی فراورده ها در آن دو واکنش متفاوت است. 

A B Q
A C Q

A
Q Q
C B
C

→ +
→ +





>
>

1

2

1 2

·Iv§Ä ½k¹Àjïy¹¨H»

ÁroºH ÁroºH
ÁnHkÄ

:

IIQ ÁnHkÄIQ< B
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یخچال صحرایی از دو ظرف سفالی از جنس خاک ......... ساخته شده و فضای میان آنها با ......... پر می شود.1  

درپوش یخچال صحرایی از ......... و ......... است که تهویه را به آسانی انجام می دهد.2  

Søow تبخیر می شود.3
Â¶HnA Âº»oÃM یخچال صحرایی نفوذ کرده و به 

Âº»nj آب در بدنه سفالی ظرف   

SÎH دما می شوند.4
yÄHqÎH [Jm گرما سبب 

·jo¨jHpA مولکول های آب هنگام تبخیر با   

فرایند انجام شده در یخچال صحرایی که سبب خنک و سالم نگه داشتن غذا می شود را بنویسید.5  

¬jI¶o½ هستند.6
oÃ¬I¶o¬ سه تغییر فیزیکی میعان، انجماد و چگالش   

به تبدیل مستقیم جامد به گاز ......... و تبدیل مستقیم گاز به جامد ......... گفته می شود.7  

آنتالپی، همان محتوای انرژی است

هر نمونه از یک ماده با ......... آن در ......... و ......... معین توصیف می شود.8  

ظرفی که محتوی یک نمونه ماده باشد، ......... به شمار می رود.9  

¶jI½ دانست.10 ¾º¼µº
¾ºI¶Iw 200 گرم آب در دما و فشار اتاق را می توان یک   

شیمیدان ها به انرژی کل یک سامانه ......... یا ......... می گویند.11  

nIzÎ ثابت با محیط 12
ÁI¶j pnHḯ با گرمایی می دانند که در  À

oMHoM شیمیدان ها تغییر آنتالپی هر واکنش را   

QQ نشان می دهند.
v
p

پیرامون دادوستد می کند و آن را با

نماد آنتالپی ......... و نماد تغییر آنتالپی ......... است.13  

DH یک واکنش با رابطه ......... بیان می شود.14  

با انجام واکنش شیمیایی گرماگیر در یک سامانه، مواد با محتوای انرژی )آنتالپی( ......... به موادی 15  

با انرژی )آنتالپی( ......... تبدیل می شوند.

yÄIv¨H گلوگز 2808+ کیلوژول است.16
qT¹w¼TÎ آنتالپی واکنش   

ý°ioM اکسایش گلوکز با جذب انرژی همراه است.17
k¹ºI¶ واکنش فتوسنتز   
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شیمی یازدهم

1 رس ـ شن خیس

3 بیرونی ـ آرامی

 H O kJ H Ol g2 244 1( ) ( )/+ →  5

7 فرازش ـ چگالش

9 سامانه

11 محتوای انرژی ـ آنتالپی

 ⋅∆H H  13 ـ 

2 پوشش نخی ـ مرطوب

4 جذب ـ افت

6 گرماده

8 مقدار ـ دما ـ فشار

10 نمونه ماده

 Qp 12 هم ارز ـ فشار ـ

= آنتالپی واکنش =∆H H )مواد فراورده(  −H = )مواد واکنش دهنده(  Qp  14

15 کمتر ـ بیشتر

17 برخالف

16 فتوسنتز )زیرا فتوسنتر گرماگیر بوده و عالمت 

گرما مثبت است.(




