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 األسئهخ 

 يصطهحبد عهًيخ 
 

 انؽبلخ ال رفُٗ ٔال رغزسذس يٍ انؼذو ، نكٍ يًكٍ رسٕيهٓب يٍ صٕسح إنٗ أخشٖ . لبٌَٕ ثمبء انؽبلخ -1

 اَزمبنٓب. انؼهى انزٖ يٓزى ثذساعخ انؽبلخ ٔكيفيخ ػهى انذيُبييكب انسشاسيخ  -2

انؼهى انزٖ يٓزى ثذساعخ انزغيشاد انسشاسيخ انًصبزجخ نهزغيشاد انفيضيبئيخ ٔ  انكيًيبء انسشاسيخ  -3

 انكيًيبئيخ. 

 أٖ خضء يٍ انكٌٕ يكٌٕ يٕظًؼب نهذساعخ رزى فيّ رغيشاد فيضيبئيخ أٔ كيًيبئيخ.  انُظبو -4

انسيض انًسيػ ثبنُظبو ٔانزٖ يًكٍ أٌ يزجبدل يؼّ انًبدح أٔ انؽبلخ ػهٗ ْيئخ زشاسح  انٕعػ انًسيػ  -5

 أٔ شغم. 

 انُظبو انزٖ يغًر ثزجبدل كم يٍ انؽبلخ ٔانًبدح يغ انٕعػ انًسيػ. انُظبو انًفزٕذ -6

 انُظبو انزٖ يغًر ثزجبدل انؽبلخ فمػ يغ انٕعػ انًسيػ. انُظبو انًغهك  -7

 انُظبو انزٖ ال يغًر ثزجبدل أًيب يٍ انؽبلخ أٔ انًبدح يغ انٕعػ انًسيػ. انُظبو انًؼضٔل  -8

يٍ انًبء ثًمذاس دسخخ  (1g)كًيخ انسشاسح انالصيخ نشفغ دسخخ زشاسح خشاو ٔازذ  انُغؼش -9

 . C˚1ٔازذح يئٕيخ 

 يٍ انًبء ثًمذاس  (1g)كًيخ انسشاسح انالصيخ نشفغ دسخخ زشاسح خشاو ٔازذ  اندٕل -11

    
 ˚C   

 انمبٌَٕ األٔل  -11
 نهذيُبييكب انسشاسيخ     

انؽبلخ انكهيخ ألٖ َظبو يؼضٔل رظم ثبثزخ ، ززٗ ٔنٕ رغيشانُظبو يٍ صٕسح 

 ألخشٖ. 

يميبط نًزٕعػ ؼبلخ زشكخ خضيئبد انًبدح ، يغزذل يُّ ػهٗ زبنخ اندغى يٍ  دسخخ انسشاسح -12

 انغخَٕخ أٔ انجشٔدح.

يٍ انًبدح ثًمذاس دسخخ  (1g)كًيخ انسشاسح انالصيخ نشفغ دسخخ زشاسح خشاو ٔازذ انسشاسح انُٕػيخ  -13

  (C˚1)ٔازذح يئٕيخ 

 اإلَثبنجٗ انًٕالسٖ  -14
 ) انًسزٕٖ انسشاسٖ(    

 يدًٕع انؽبلبد انًخزضَخ فٗ يٕل ٔازذ يٍ انًبدح.
 

 انزغيش فٗ انًسزٕٖ  -15
 (H∆)انسشاسٖ        

انفشق ثيٍ يدًٕع انًسزٕٖ انسشاسٖ نهُٕارح ٔيدًٕع انًسزٕٖ انسشاسٖ 

 نهًزفبػالد.

 انًؼبدنخ انكيًيبئيخ  -16
 انسشاسيخ          

يؼبدنخ كيًيبئيخ سيضيخ يٕصَٔخ رزعًٍ انزغيش فٗ انًسزٕٖ انسشاسٖ )اإلَثبنجٗ( 

 أٔ انُٕارح.انًصبزت نهزفبػم ٔانزٖ يًثم أزيبًَب فٗ انًؼبدنخ كأزذ انًزفبػالد 

 انزفبػالد انؽبسدح -17
 نهسشاسح             

رفبػالد يُزح ػُٓب ؼبلخ زشاسيخ كُبرح يٍ َٕارح انزفبػم إنٗ انٕعػ انًسيػ، 

 فزشرفغ دسخخ زشاسرّ.
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 انزفبػالد انًبصخ           -18
 نهسشاسح          

فزُخفط رفبػالد يهضو نسذٔثٓب ايزصبص  ؼبلخ زشاسيخ يٍ انٕعػ انًسيػ ، 

 دسخخ زشاسرّ.

يمذاس انؽبلخ انالصيخ نكغش انشٔاثػ أٔ انًُؽهمخ ػُذ ركٕيٍ انشٔاثػ فٗ يٕل ٔازذ  ؼبلخ انشاثؽخ -19

 يٍ انًبدح.

زشاسح انزٔثبٌ  -21

 (H˚sol∆)انميبعيخ 

كًيخ انسشاسح انًُؽهمخ أٔ انًًزصخ ػٍ إراثخ يٕل يٍ انًزاة فٗ كًيخ يٍ انًزيت 

 يشجغ فٗ انظشٔف انميبعيخ.نهسصٕل ػهٗ يسهٕل 

 زشاسح انزٔثبٌ  -21
 انًٕالسيخ        

 يمذاس انزغيش انسشاسٖ انُبرح ػٍ رٔثبٌ يٕل يٍ انًزاة نزكٕيٍ نزشيٍ يسهٕل .  

 اسرجبغ األيَٕبد انًفككخ ثدضيئبد انًبء. اإليبْخ -22

 زشاسح انزخفيف           -23
  (H˚dil∆)انميبعيخ       

انًُؽهمخ أٔ انًًزصخ نكم يٕل يٍ انًزاة ػُذ رخفيف انًسهٕل يٍ كًيخ انسشاسح 

 رشكيض أػهٗ إنٗ رشكيض ألم ْٕٔ فٗ انسبنخ انميبعيخ.

زشاسح االززشاق  -24
(∆Hc)                   

كًيخ انسشاسح انًُؽهمخ ػُذ اززشاق يٕل ٔازذ يٍ انًبدح اززشاًلب ربًيب فٗ ٔفشح يٍ 

 األكغديٍ.

 شاق زشاسح االزز -25
  (H˚c∆)انميبعيخ        

كًيخ انسشاسح انًُؽهمخ ػُذ اززشاق يٕل ٔازذ يٍ انًبدح اززشاًلب ربًيب فٗ ٔفشح يٍ 

 األكغديٍ فٗ انظشٔف انميبعيخ.

كًيخ انسشاسح انًُؽهمخ أٔ انًًزصخ ػُذ ركٕيٍ يٕل ٔازذ يٍ انًشكت يٍ  (Hf∆)زشاسح انزكٕيٍ  -26

 ػُبصشِ األٔنيخ.

 زشاسح انزكٕيٍ  -27
 (H˚f∆)انميبعيخ      

كًيخ انسشاسح انًُؽهمخ أٔ انًًزصخ ػُذ ركٕيٍ يٕل ٔازذ يٍ انًشكت يٍ 

 ػُبصشِ األٔنيخ ثششغ أٌ ركٌٕ فٗ زبنزٓب انميبعيخ.

زشاسح انزفبػم يمذاس ثبثذ فٗ انظشٔف  انميبعيخ عٕاء رى انزفبػم ػهٗ خؽٕح   لبٌَٕ ْظ -28

 خؽٕاد.ٔازذح أٔ ػهٗ ػذح 
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 ثبًَيب : يب يعُي لونُب أٌ : 

يٍ انًبء ثًمذاس  1gأٖ أٌ كًيخ انسشاسح انالصيخ نشفغ دسخخ زشاسح :  .C˚4.18 J/gانحشاسح انُوعيخ نهًبء  -1

1˚C  ٖٔ4.18 رغبJ  

 أٖ أٌ ْزا انزفبػم يبص نهسشاسح.نزفبعم يب ثإشبسح يوخجخ :  ∆Hليًخ  -2

3- react< H  prodH    : أٖ أٌ ْزا انزفبػم ؼبسد نهسشاسح.  نزفبعم يب 

: أٖ أٌ كًيخ انسشاسح انًُؽهمخ ػُذ رٔثبٌ يٕل ٔازذ يٍ  -49kJ/molحشاسح روثبٌ ثشوييذ انهيثيوو رسبوى  -4

  kJ 49ثشٔييذ انهيثيٕو فٗ كًيخ يٍ انًزيت نهسصٕل ػهٗ يسهٕل يشجغ رغبٖٔ 

ػُذ  أٖ أٌ كًيخ انسشاسح انًُؽهمخ : -71.06kJ/molرسبوى  حشاسح انزوثبٌ انًوالسيخ نحًض انكجشيزيك -5

  510kJاسرجبغ أيَٕبد انفعخ ثدضيئبد انًبء رغبٖٔ 

أٖ أٌ كًيخ انسشاسح انًُؽهمخ ػُذ اسرجبغ أيَٕبد انفعخ  : -510J/molطبلخ إيبْخ أيوَبد انفضخ رسبوى  -6

  510kJثدضيئبد انًبء رغبٖٔ 

  2323.7kJنغبص انجشٔثبٌ رغبٖٔ   ∆cHأٖ أٌ  : 2323.7kJاحزشاق يول يٍ غبص انجشوثبٌ يُزح عُّ  -7

8- HCI : أٖ أٌ يسزٕاِ انسشاسٖ أكجش يٍ انًسزٕٖ انسشاسٖ نؼُبصشِ األٔنيخ.   يشكت ثبثذ حشاسًيب 

    =-(kJ/mol 36يشكت ثبثذ زشاسًيب  HBrأٖ أٌ  : 36kJيُطهك عُّ  HBr ركويٍ يول يٍ يشكت -9
 ∆( . 

    26+=يشكت غيش ثبثذ زشاسًيب  HIأٖ أٌ  : 26kJيحزبج ايزصبص  HIركويٍ يول يٍ يشكت  -11
 ∆(

KJ/mol)  
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 انزفبعالد انًبصخ نهحشاسح انزفبعالد انطبسدح نهحشاسح (2)

رفبػالد يُؽهك ػُٓب ؼبلخ زشاسيخ  انزعشيف

كُبرح يٍ َٕارح انزفبػم إنٗ انٕعػ 

 انًسيػ

رفبػالد يهضو  نسذٔثٓب ايزصبص ؼبلخ 

 زشاسيخ يٍ انٕعػ انًسيػ

اردبِ اَزمبل 

 انحشاسح

* رُزمم فيٓب انؽبلخ انسشاسيخ يٍ 
انُظبو إنٗ انٕعػ انًسيػ يًب يؤدٖ 

 إنٗ : 
 اَخفبض دسخخ زشاسح انُظبو  -
 اسرفبع دسخخ زشاسح انٕعػ انًسيػ -

 * رُزمم فيٓب انؽبلخ انسشاسيخ يٍ انٕعػ
 انًسيػ إنٗ انُظبو يًب يؤدٖ إنٗ :

 

 اسرفبع دسخخ زشاسح انُظبو. -
 اَخفبض دسخخ زشاسح انٕعػ انًسيػ. -

انزغيش في 

انًحزوى 

 (H∆)انحشاسى 

نٓب ثئشبسح عبنجخ ألٌ  H∆ليًخ 

انًسزٕٖ انسشاسٖ نهُٕارح ألم يٍ 

 انًسزٕٖ انسشاسٖ نهًزفبػالد.

نٓب ثئشبسح يٕخجخ ألٌ انًسزٕٖ  H∆ليًخ 

سشاسٖ نهُٕارح أكجش يٍ انًسزٕٖ ان

 انسشاسٖ نهًزفبػالد.

 يثبل

* رفبػم ارسبد غبصٖ انٓيذسٔخيٍ 
 ٔاألكغديٍ نزكٕيٍ انًبء 

H2(g) + 
 

  
       →         

∆H = -285.8 kj/mol  

* رفبػم رفكك كشثَٕبد انًبغُغيٕو 
  CO2ثبنسشاسح إنٗ أكغيذ يبغُغيٕو ٔغبص 

MgCO3(s)

∆
→ 

Mg O (s) + CO2(g)  
∆H = + 117.3 kJ/mol  

 

 خبيًسب : يسبئم ْبيخ : 

 C˚21.5يٍ لٕد انجشٔثبَٕل فبسرفؼذ دسخخ زشاسح انًبء ثًمذاس  g 0.28( ثبعزخذاو انًغؼش انسشاسٖ رى زشق 1

 ازغت كًيخ انسشاسح انُبردخ ػٍ اززشاق ْزِ انكًيخ يٍ انٕلٕد. 100gفئرا ػهًذ أٌ كزهخ انًبء فٗ انًغؼش 

 انحم : 

q= mc ∆ t 

   = 100 x 4.18 x 21.5  

  = 9030J 
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 ( ازغت زشاسح انزفبػم انزبنٗ ، ٔزذد يب إرا كبٌ انزفبػم ؼبسًدا أٔ يبًصب نهسشاسح. 2

 

CH4(g) + 2  (g) → CO2(g) + 2H2O(g)  

ًًب ثأٌ ؼبلخ انشٔاثػ يمذسح ثٕزذح   كًب يهٗ :  KJ/molػه

C=0  0-H  C-H  0=0 

745  467  413  498 

 انحم:

    H 
      I 
     H- C    -H  + 2 0=0 → 0=C=0 + 2  H  H 
     I        0 
   H 
[ 4 x 418 + 2 x 498] → - [ 2 x 745 + 2 x 2 x 467 ] 
 
∆H = 2648 + ( - 3358) = -710 KJ/mol  

 عبنجخ  (H∆)انزفبػم ؼبسد نهسشاسح ألٌ  ∴    

 

 ٔثخبس انًبء kJ/mol(393.5-)ٔثبَٗ اكغيذ انكشثٌٕ  kJ/mole (74.6-)( إرا كبَذ زشاسح ركٕيٍ انًيثبٌ 3

     (-241.8) KJ/mol ازغت انزغيش فٗ انًسزٕٖ انسشاسٖ نهزفبػم انًٕظر 

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) 

 انحم : 
  
∆H˚f =  H˚f    -   H˚f  

 َٕارح   يزفبػالد        
∆H˚f = ( -393.5) + 2 x ( -241.8) – (-74.6)  
       = 802.5 KJ/mol 
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 كًب فٗ انًؼبدنخ:  NO2) أكغيذ انُيزشيك ( نزكٕيٍ غبص  NO( ازغت زشاسح انزفبػم الززشاق غبص 4

No(g) + 
 

 
 O2(g) → NO2(g)  

 يغزخذًيب انًؼبدنزيٍ انزبنييٍ    
1) 

 

 
 N2(g) + 

 

  
 O2(g) → NO(g) ∆H = + 90.29 KJ/mol  

2) 
 

 
 N2(g) + O2(g) →  NO2(g) ∆H = + 33.2 KJ/mol 

    2يٍ انًؼبدنخ    1ثؽشذ انًؼبدنخ   انحم :
 
 

 
N2(g) + O2(g) - 

 

 
 N2(g) - 

 

 
 O2(g) → NO2(g) – NO(g) – NO(g)  ∆H = ∆H2 - ∆H1  

 
 

 
 O2(g) → NO2(g) – NO(g)      ∆H= -57.09 KJ/mol 

 

NO(g) + 
 

 
 O2(g) → NO2(g)     ∆H = -57.09 KJ/mol  
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 سبدًسب : أْى انزعهيالد : 

 يعزجش انزشيويزش انطجي َظبو يغهك ؟ -1

 ألَّ يغًر ثزجبدل انؽبلخ فمػ يغ انٕعػ انًسيػ.  -

 انحشاسح انُوعيخ خبصيخ يًيضح نهًبدح ؟  -2

 انكزهخ.ألَٓب يمذاس ثبثذ نهًبدح ٔيخزهف يٍ يبدح آلخشٖ ٔاليؼزًذ ػهٗ  -

 يخزهف انًحزوى انحشاسى يٍ يبدح آلخشى. -3

 ألخزالف انًٕاد ػٍ ثؼعٓب فٗ َٕع ٔػذد انزساد ٔ انزشاثػ ثيًُٓب.  -

 يٍ انطبلخ انحشاسيخ  سانزفبعالد انطبسدح نهحشاسح ركوٌ يصحوثخ ثبَطاللخ لذ -4

 ألٌ انًسزٕٖ انسشاسٖ نهُٕارح ألم يٍ انًسزٕٖ انسشاسٖ نهًزفبػالد. -

 روثبٌ ْيذسوكسيذ انصوديوو في انًبء طبسد نهحشاسح؟ -5

 ألٌ ؼبلخ االيبْخ أكجش يٍ ؼبلخ رفكك اندضيئبد إنٗ آيَٕبد. -

ًَب؟ -6  يزى انهدوء نطشق غيش يجبششح نحسبة حشاسح انزفبعم أحيب

 نعذح اسجبة : 

 اخزالغ انًزفبػالد أٔ انُٕارح ثًٕاد أخشٖ. -أ

 انجػء انشذيذ نجؼط انزفبػالد. -ة

 خؽٕسح ليبط زشاسح انزفبػم ثؽشق ردشيجيخ. -ج

 صؼٕثخ ليبط زشاسح انزفبػم فٗ انظشٔف انؼبديخ يٍ انعغػ ٔدسخخ انسشاسح. -ء

 أًْيخ لبَوٌ ْس في انكيًيبء انحشاسيخ ؟ -7

 زغبة انزغيش فٗ انًسزٕٖ انسشاسٖ نهزفبػالد انزٗ ال يًكٍ ليبعّ نٓب ثؽشيمخ يجبششح. -

 

 

 


