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ت كيميائ   71ورقة عمل                                                           1ّية حسا
  

  هو قانون حفظ الكتلة؟ ____________________________________________ما 

                              ____________________________________________  

  ما هو املول؟ _____________________________ 

لتفاعل هي ليست نسب _________   عند التعامل مع معادلة كيميائّية موازنة، النسب بني املواد املشرتكة 
  ___________________________امنا هي نسب _________ وتسّمى أيًضا _______

  

  هل يوجد قانون حفظ املوالت؟ _________________________________________

  

𝐀معادلة موازنة لتفاعل كيميائي:    معطى  + 𝟐𝐁 → 𝐂 + 𝟑𝐃  

لتفاعل؟ _______________  أ.   ما هي النسبة العدديّة (نسب املوالت) للمواد املشرتكة 

  ب. مّثل بشكل ختطيطي التفاعل يف الفرتات الزمنّية التالية:

 

 

 

  

  ج. زمن حدوث التفاعل هو ساعتني. 
 مّثل التفاعل مبساعدة رسم بياين مناسب    
  (كمّية املادة بداللة الزمن):    
  

  

  

التفاعل خالل/اثناء يف بداية التفاعل التفاعل ايةيف    



87 
 

© VEB School املعّلمة ڤيڤيان بشويت حوراين     

  أغلب التفاعالت الكيميائّية حتدث فقط يف شروط مالئمة.

  اذا معلوم شروط التفاعل، ُتكتب على __________

  أمثلة لشروط تفاعالت كيميائّية: _________________________________________

  

  ّدة تفاعالت كيميائّية كبري جًدا، لذلك نضيف __________________________زمن حدوث ع

ا ليست ______________________________   هذه املواد ُتكتب على _________ ألّ

  اهلدف من هذه املواد هو فقط __________________________________________
 

  وانتهى بعد مرور نصف ساعة. عامل مساعد للتفاعل السابق أضفنا 
  مّثل التفاعل، بعد إضافة عامل مساعد، مبساعدة رسم بياين مناسب (كمّية املادة بداللة الزمن):

  

  

  

 

  

  

نية، وضعنا    نتج؟ 𝐃واملادة   𝐂  . كم مول من املادة 𝐀مول من املادة    15يف جتربة 

  

  

  مواد متفاعلة تفاعل؟ . كم مول 𝐃مول من املادة   0.5نتج ، لثةيف جتربة 
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ت كيميائيّ    18ورقة عمل                                                           2ة حسا
𝐂𝟔𝐇𝟔(𝐠)   ) حدث التفاعل التايل:  1 + 𝐎𝟐(𝐠)  →  𝐂𝐎𝟐(𝐠) + 𝐇𝟐𝐎(𝐠)  

  مول ماء نتج؟. كم 𝐂𝟔𝐇𝟔مول   4يف التجربة األوىل، تفاعل  أ.

نية نتج  ب. يف  ين أوكسيد الكربون. 20.5جتربة    كم مول اوكسجني تفاعل؟  مول 

ئي؟ عّلل.    ج. هل التفاعل يِصف تغيري كيميائي أم فيز

  د. مّثل التفاعل مبساعدة رسم بياين مناسب (كمّية املادة بداللة الزمن). 

لثة، فاعلوا    غرام اوكسجني. ما هي كتلة املواد الناجتة؟ عّلل.  32مع  𝐂𝟔𝐇𝟔غرام   50ه. يف جتربة 

ت الكيمياء.  𝐂𝐎𝟐(𝐠)و. ِصف املادة     بكل مستو

  

 . 𝐇𝐍𝐎𝟑(𝒍)خبار ماء وغاز االوكسجني ونتجت مادة حامضّية   مع 𝐍𝐎𝟐(𝐠)) تفاعل غاز 2

  اكتب نص التفاعل املوازن.  أ.

لتفاعل. ب. مّثل مبساعدة رسم بياين مناسب  حلالة السائلة    التغيري بكمّية املواد 

  كم مول خبار ماء تفاعل؟   ،𝐇𝐍𝐎𝟑(𝒍)مول   15.25ج. يف جتربة معّينة، نتج 

  ِصف املادة الناجتة يف املستوى امليكروسكويب (اجلسيمي).د.  

ئي؟ عّلل.    ه. هل الغاز املتفاعل موصل للتيار الكهر

𝟒𝟎و. اذا تفاعل  𝟏
𝟑

  ، كم مول كم املادة احلامضّية سينتج؟  𝐍𝐎𝟐  مول غاز   

نية، تفاعل    .𝐇𝐍𝐎𝟑كغم    0.5غرام ماء ونتج  212مع  𝐍𝐎𝟐غرام   10.5ز. يف جتربة 

  كم غرام اوكسجني تفاعل؟    

  ينتج؟ 𝐇𝐍𝐎𝟑، كم غرام  𝐍𝐎𝟐غرام   40.25ح. اعتماًدا على البند السابق "ز"، اذا تفاعل 

ملاء.  ب افرتض أّن املادة الناجتة يذو ي.    جّيًدا 

  ِصف عملّية االذابة مبستوى الرمز ومبستوى امليكروسكويب (اجلسيمي).     
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𝟒𝐀(𝐠)معطى نص تفاعل موازن:   ) 3 + 𝟓𝐎𝟐(𝐠) → 𝟒𝐍𝐎(𝐠) + 𝟔𝐇𝟐𝐎(𝐠) 

  .𝐀أ. جد قانون املادة  

  ؟  𝐀ما هو نوع اجلسيمات اليت تتكّون منها املادة   .ب

  غرام اوكسجني. ما هي كتلة املواد الناجتة املتوقّعة؟    32مع  𝐀غرام من املادة   40تفاعل ج. 

  ويف أي شروط؟     

اية التفاعل؟ 𝐍𝐎مول اوكسجني. كم مول   10.5تفاعل  إذاد.   وماء ينتج يف 

اية التفاعل؟𝐀مول من املادة    16ه. تفاعل    ، كم مول مواد غازيّة نتج يف 

  يف املاء وعّني من هو املذاب ومن هو املذيب.  𝐀و. اكتب نص تفاعل إذابة املادة  

ملستوى  𝐂𝟔𝐇𝟔(𝒍)يف البنزين  𝐀إذابة املادة   ز. اكتب نص تفاعل  ، مثّ ِصف عملّية اإلذابة 

  امليكروسكويب (اجلسيمي).   
 

  بـ       ).  𝐇𝐅رُمز للجزيء  . ( 𝐇𝐅مول من املادة    5) التخطيطات التالية تعّرب عن احلاالت الثالث لـ 4

ملستوى املاكروسكويب (الظاهر)  اشرح يف كل ختطيط احلالة اليت ميثّلها والسبب، مثّ ِصف املادة يف كل حالة 
  واملستوى امليكروسكويب (اجلسيمي).

  

  

 

  ) ادخلوا اىل وعاء فارغ عنصري األلومنيوم واالوكسجني، تفاعلت املواد داخل الوعاء. 5

  أ. اكتب نص تفاعل البناء. 

لصورة الصحيحة التغيري بكتلة املواد الصلبة داخل    الوعاء اثناء التفاعل. عّلل. ب. أي من الرسوم التالية تِصف 
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