
 الخامسة الوحدة

 :جابات أسئلة داخل المحتوىإ

 (105ص ) (1نشاط)

 . الى حرارية( ئيةكيميامن  وتحوالت الطاقة فيها )حرارية طاقة : المدفأة    

  (الى حركية يةكيميائمن ) وتحوالت الطاقة فيها حركيةطاقة  :وقود السيارة     

  (.الى كهربائيةكيميائية من  وتحوالت الطاقة فيها ) كهربائيةطاقة : البطارية    

 .(كيميائية الى حركيةمن  وتحوالت الطاقة فيها )حركية طاقة : لطعاما    

 هي تفاعالت كيميائية.مصدر الطاقة في جميعها 

  جول، سعر، كيلو واط ساعة (:105سؤال ص)

 (:107سؤال ص)

 شكل الطاقة  نوع التفاعل  الحاصل في التفاعل
 كهربائيةطاقة  طارد الخلية الغلفانية

 حراريةطاقة  طارد الميثان احتراق
 ضوئيةطاقة  ماص البناء الضوئي في النبات
 كهربائيةطاقة  ماص خلية التحليل الكهربائي

 (108ص ) (3نشاط )

 الى محتوى 108( ص 3تنويه ضرورة تغيير كلمة مستوى على الرسم البياني والشكل )

، أكبر من المحتوى الحراري للمتفاعالتحراري للنواتج المحتوى ال( في التفاعل الماص يكون 1 
أكبر من المحتوى الحراري في حين في التفاعل الطارد يكون المحتوى الحراري للمتفاعالت 

  للنواتج.



و طاقة كما هو في التفاعل الطارد أ ن يكون طاقة ناتجة من التفاعلفرق الطاقة إما أ( 2 
  .فيكون مجموع الطاقات على طرفي المعادلة متساو   كما هو في التفاعل الماص يمتصها التفاعل

 :(109ص)  سؤال

     1  )    2(g)OC+    (s)CaO →KJ  7+  183(s)   CaCO 

     2  )         602  KJ+   (s) OgM  →    2(g)O 1/2+ (s)    gM 

 (:110ص)  (4نشاط )

 مول 2(  1 

 كيلوجول 436( 2 

 .  مول من وتحويلها الى ذرات في الحالة الغازيةلكسر ( الطاقة الالزمة 3 

 تقاس بوحدة : كيلوجول/مول

 (:111ص) (1-5جدول )

 Cl-Clمن  كبرأ  H-H طاقة الرابطة في (1   

 .) متساوية(368 ،368( 2  

طاقة الرابطة الثالثية أقوى من الثنائية ومن األحادية حيث أن كلما  ألنه( الرابطة الثالثية 3 
 .زادت قوة الرابطة زادت طاقتها

 كيلوجول/مول 1448=  2× 724(  4 

 : (113ص) سؤال

    kJ  45.8+  (g)32NH  →   (g)2+ N   (g)23H 

 



 :(114ص) سؤال

 لتر 22.4  ←مول  1    أ( 

 لتر 5600   ←س         

 مول 250س =      

 مول ماء 2 ← مول هيدروجين  2 من المعادلة :              

 س          ←مول   250                                

 ماء مول 250س= 

 غم 4500=  18×250 الكتلة المولية=× عدد الموالت كتلة الماء =

 572 ←مول   2 ب( 

   س←مول   250   

 كيلوجول. 71500س=    

 (:114( ص)2-5)جدول 

 ( االيثان 1   

 كيلوجول 268  ← غم ماء)كتلة الهيدروجين المولية(  2 يعني       268 ←مول   1 ( 2  

 س كيلوجول    ←غم هيدروجين 1إذًا                                    

 كيلوجول/غم 134س=    

 :(115ص) سؤال 

 أ( القيمة الحرارية = حرارة االحتراق/ الكتلة المولية

 كيلوجول/غم=  غم/مول÷ كيلوجول/مول    ب( 



 ج( 

 القيمه الحرارية الوقود
 32.75 الكربون

 134 الهيدروجين
 55.6 الميثان
 52 االيثان

 50.45 بروبانلا
 49.2 البيوتان

 40 كتانو اال
 22.7 الميثانول
 29.7 االيثانول
 49.9 االيثاين

 33.6 بروبانول-1
 الكربون  ‹البيوتان  ‹الميثان  ‹د( الهيدروجين 

  (:117ص) (3-5)جدول 

 ( الفحم الحجري1  

رخص بكثير من الغاز وكذلك نكهة الخبز الناتج باستخدام الجدوى االقتصادية :الخشب أ( 2  
 الخشب محببة لدى كثير من الزبائن.

  (:117ص) (4-5جدول )

 سعرحراري 148=   38×3+  17×2 (1  

 سعر  1200=   240×   5اميال =   5( الطاقة لكي يسير 2 

 سعر /غم 2.87( القيمة الحرارية للخبز 4-5من الجدول )     

 سعر 1200=5×240( أميال = 5عدد السعرات الالزمة لقطع )



 سعر  2.87غم يعطي  1

 سعر 1200س   تعطي    

 غم 418=   1200/2.87قل كتلة من الخبز الالزم تناوله = أ

 :أسئلة الوحدة

تحلل كربونات الكالسيوم ( من السؤال األول هي: 2)أ( في الفرع) : العبارة تنويه  :السؤال األول
 الى أكسيد الكالسيوم الصلب وغاز ثاني أكسيد الكربون يصاحبه امتصاص طاقة. 

 6 5 4 3 2 1 رقم الفرع
 د د ب ب ج ج اإلجابة الصحيحة

 السؤال الثاني: 

التفاعل الماص: هو التفاعل الذي يحتاج الى طاقة لكي يحدث وتستمد من مصدر خارجي أو 
 البيئة المحيطة.

( غم من الوقود حرقًا تامًا في كمية كافية من 1القيمة الحرارية للوقود: الطاقة الناتج عن حرق )
 االكسجين.

 .ةذرات في الحالة الغازي وتحويلها الى مية الطاقة الالزمة لكسر مول من الرابطةطاقة الرابطة: ك

( مول من مادة الوقود حرقًا تامًا في كمية كافية من 1الطاقة الناتج عن حرق ) حراة االحتراق:
 االكسجين.

    السؤال الثالث:

4C-H   +   C=C    +    Cl-Cl    →   4C-H  +  C-C    + 2 C-Cl       

      330×2        348    413×4            243           607        413×4                             

       ΔH  =كيلوجول 158  - مجموع الروابط المتكونة= -مجموع الروابط المتكسرة 



 

 286KJ         -H= ∆O        2H→    2+  1/2O   2H    :السؤال الرابع 

                        KJ 1676-H= ∆        3O22Al→    2/2O32Al   +          

 KJ         65   +2(aq)  H)OCa(→    (l)O2H+     (s)CaO أ(  : ؤال الخامسس

 O+    )l(2Hg→+  181.5 KJ       (s)2HgO(g)2         ب(                 

 O3+  (s)  KCl2→KJ     44.6+  (s)   3KClO2(g)2         ج(               

 كيلوجول 2840  ←امول من السكر      من المعادلة : السؤال السادس

 4.18×2200    ←س                                             

 مول 3.2=    9196/2840س=        

 ك.م            × ك = ع         

 غم  582.8=     180×   3.2=         

 خالل حساب القيمة الحرارية لكالهما. من : السؤال السابع

 القيمة الحرارية = حرارة االحتراق / ك.م 

 كيلوجول/غم. 29.7=   46/  1376االيثانول :       =         

 كيلوجول/غم 33.6=  60/  2021البروبانول :           

كبر من ا  من البروبانولغم   1من احتراق  البروبانول أفضل، ألن كمية الحرارة الناتجة
 االيثانول .

 غم 1الخليط =  بما أن  كتلة:   السؤال الثامن

 غم من الخليط 0.85=   1× 85/100 ك. البروبان =      



 غم من الخليط 0.15=   1× 15/100ك. البيوتان =      

 عدد موالت البروبان = ك / ك.م  

 مول 0.0193= 0.85/44=                           

 ت البيوتان = ك / ك.معدد موال  

 مول 0.00258= 0.15/58=                           

 كيلوجول 2220 ←مول بروبان  1من حرق  الحرارة الناتجة

 س ←بروبان  0.0193من حرق  الحرارة الناتجة

 كيلوجول. 42.84=   2220×  0.0193س=   

 2855 ←مول بيوتان  1من حرق  الحرارة الناتجة

 س ←بروبان  0.00258من حرق  الناتجةالحرارة 

 كيلوجول. 7.36=   2220×  0.00258س=   

 غم من الخليط 1كمية الحرارة الناتجة من حرق  

 كيلوجول. 50.2=    7.36+    42.84      

 : السؤال التاسع

 د ∆× = السعة الحرارية   Cغم  0.562أ( كمية الحرارة الناتجة عن حرق  

 كيلوجول 18.42(   = 25.89-25× )  20.7                                

 :ب( لكتابة المعادلة

 كيلوجول 18.42   ←غم كربون     0.562   

 س  ←غم(    12) مول  1حرق   



 كيلوجول/مول 393.4=    0.562/   18.42× 12س=    

     +393.4 KJ       2(g)CO →  (g)2+ O(s)     C 

 ج(  متساوية 

 

 

 

              

 

  

 

 


