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  19ورقة عمل                                                         1 التفاعالت والطاقة

  العملّية
إشارة خمزون الطاقة  

  للتفاعل
  تتحّول الطاقة من ... 

اثناء التفاعل درجة 
  حرارة البيئة

العالقة بني خمزون  
  الطاقة االولّية والنهائّية

          اكزوترمي 

          اندوترمي

          آخر

  

  على أّن التفاعل هو... لسؤال معطيات تدل 

 ENDOاندوترمي  EXOاكزوترمي 

* "حدث التفاعل واثناء حدوثِِه تنطلق طاقة مبقدار  
X kJ "  

𝐴معطى التفاعل:     *  + 𝐶 → 𝐵 , ∆𝐻 < 0 

  التفاعل هو تفاعل احرتاق* 

  * "اثناء حدوث التفاعل ارتفعت درجة حرارة البيئة". 

* "خمزون الطاقة للمواد األولّية/املتفاعلة أكرب من 
  النهائّية/الناجتة". خمزون الطاقة للمواد 

ط     .  كوڤالنيت* عملّية تكوين ر

 ) (مثال:    

، حرارة، ضوء، * "اثناء حدوث التفاعل أُطلق صوت 
  ..."  ،أو أشعة

  * تفاعل تكثيف/جتميد/ترسيب ملادة نقّية. 

* "حدث التفاعل واثناء حدوثِِه استوعب طاقة مبقدار 
Y kJ"  

𝐵معطى التفاعل:     *  → 𝐴 + 𝐶 , ∆𝐻 > 0 

  * "اثناء حدوث التفاعل اخنفضت درجة حرارة البيئة".

* خمزون الطاقة للمواد النهائّية/الناجتة أكرب من خمزون 
  الطاقة للمواد األولّية/املتفاعلة.

ط     . كوڤالنيت* عملّية تفكيك ر

 )(مثال:     

* "اثناء حدوث التفاعل بـََرَد الكأس، املاء حول وعاء  
  " ، ... التفاعل حتّول جلليد

  * تفاعل غليان/انصهار/تسامي ملادة نقّية. 
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 02ورقة عمل                                                         2 التفاعالت والطاقة
  1سؤال 

ُتستغل هذه الطاقة من أجل دفع املركبات الفضائّية  ، kJ 474.2عند حتّلل اهليدرازين تنطلق طاقة للبيئة مبقدار 
  للفضاء. 

𝑵𝟐𝑯𝟒(𝒍)     يتحّلل اهليدرازين حسب التفاعل التايل:    →   𝑵𝑯𝟑(𝒈)  +   𝑵𝟐(𝒈) 

  لتفاعل.أ. ارسم التمثيل اإللكرتوين لكل مادة من املواد  

  ب. أي أربطة تفّككت وأي أربطة تكّونت يف التفاعل؟

  بعملّية حتّلل اهليدرازين؟  𝑯∆ج. ما هي القيمة العدديّة لـ 

  د. حّدد هل هذه العملّية ماصة أم طاردة للحرارة؟ عّلل حتديدك. 

  ه. ِلَمن خمزون طاقة أكرب؟ للمواد املتفاعلة أم للمواد الناجتة؟ وّضح. 

  هو النظام وما هي البيئة.و. حّدد ما 

اء حدوث التفاعل؟     ز. ماذا حيدث لدرجة حرارة البيئة اثناء حدوث التفاعل وبعد ا

  مول هيدرازين. ما هو عدد موالت غاز النيرتوجني الناتج؟ 19ح. يف جتربة معّينة، حتّلل 

  

  2سؤال 

  البياين التايل والذي يبّني العالقة بني درجة حرارة البيئة بداللة الزمن خالل التفاعل:ى الرسم معط

 𝑵𝟐(𝒈)  +   𝟑𝑯𝟐(𝒈)  →   𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈)   ،  

  استمّر التفاعل نصف ساعة. 

  

  

  وترمي. عّلل حتديدك. ز أ. حّدد هل التفاعل اندوترمي أم اك 

  بداية التفاعل. ساعة من  0.5ب. فّسر التغيري الذي حدث بعد مرور 

 زمن (ساعات)

 درجة حرارة 
 )℃( البيئة
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  3سؤال 

 . 𝑪𝟐𝑯𝟐(𝒈)يف الوقود الذي ُيستخدم للصهر وللتسخني يستعملون غاز االستيلني  

  أ. سّجل النص املوازن لتفاعل احرتاق االستيلني. 

  ب. هل التفاعل اكزوترمي أم اندوترمي؟ 

ئي؟ عّلل حتديدك.    ج. هل التفاعل كيميائي أم فيز

  مول خبار ماء. كم مول اوكسجني تفاعل؟  30.5د. يف تفاعل معّني، نتج 

لكيمياء.  ت الفهم    ه. ِصف االستيلني بكل مستو

  

  4سؤال 

  معطى العمليات التالية:
. 3عملّية    : تبخري ماء عند تعّرِضِه للشمس. 1عملّية     : انصهار جليد ماء عند مالمسِتِه بيد
  : جتميد ماء سائب عند وضِعِه يف الثّالجة (فريزر).4عملّية    رد. : تكثيف خبار ماء عند مالمسِتِه لسطح  2عملّية  

  

  رّتب جبدول وأجب على البنود التالية: أ. سّجل نص العملّية. 

  ب. من هو النظام/اجلهاز ومن هي البيئة؟ 

  للتفاعل. عّلل.  𝑯∆ج. ما هي إشارة خمزون الطاقة  

  (ترتفع/تنخفض/ال تتغّري) عّلل. د. ماذا حيدث لدرجة حرارة البيئة؟ 
  

  5سؤال 

𝑵𝟒𝑯𝟔(𝒈) معطى التفاعل التايل:     +  𝑯𝟐(𝒈)
   𝑵𝒊(𝒔)  

⎯⎯⎯   𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎(𝒈)  

  أ. وازن التفاعل. 

لتفاعل. ب. سّجل القانون    البنائي للمواد املشرتكة 

  مشّعة للحرارة؟ ج. سّجل األربطة اليت تكّسرت/تفّككت. هل عملّية تكسري/تفكيك أربطة ماصة أم 

  د. سّجل األربطة اليت تكّونت. هل عملّية تكوين أربطة ماصة أم مشّعة للحرارة؟ 


