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  1 Chemistry12 
 

              74939383       

 حسابات الحرارة تمارين على 
 

وحرارة احتراق   (-mol/KJ980تساوي ) (4CHثان )إذا علمت أن حرارة احتراق المي-1
 من كل غاز (جرام 1). احسب حرارة احتراق  (-mol/KJ2220تساوي ) (8H3Cالبروبان )

  .أفضلوقود بين اي منهما يعتبر ، ثم  
 

 

سيد من محلول هيدروك  600mlمع  0.4M يتيك بتركيزمن حمض الكبر 400mlتعادلت  -2
 احسب ،  C034.5إلى   C025حرارة الخليط من  فارتفعت درجة  M0.6الصوديوم بتركيز

  .) c0J/g. 4.18نوعية للماء ية الالسعة الحرار)  عدةحرارة التعادل القياسية لكل من الحمض والقا
 
 
 

   :ةاآلتيألسئلة ثم أجب عن ا التفاعل التالي ادرس -3

              KJ57.3 + )L(O2H + )aq(laCN         )aq(+ NaOH  )aq(lHC 

   النواتج؟ وماذا تعني وجود الحرارة في ماذا يطلق على التغير في المحتوى الحراري للتفاعل السابق؟-أ  
  :آلتيةفي الحاالت ابق للتفاعل السا يالتغير الذي يطرأ على المحتوي الحرارما  -ب

 لول مخفف من هيدروكسيد البوتاسيوم؟ة بمحالصودا الكاويدال استب -1    
  بعضهما.مع من الحمض والقاعدة مول  2تفاعل  -2    
 
 

  (5gمكعب من الثلج كتلته ) النصهارأن المحتوى الحراري الموالري علمت  اذا -4
 ( ( 20gمكعب كتلته  النصهار، فإن المحتوى الحراري الموالري  6.03KJ/molهو 

   .(مع تفسير اجابتكأكمل )  ……………………هو   KJ/molبوحدة  لجمن الث
 
 : انيةرسومات بيو حرارية بمعادالتمثل الحاالت اآلتية  -5

 إلنتاج مع كمية كافية من األكسجين (OH5H2Cمول من اإليثانول) 1احتراق  -1    
 .1367KJدارها مقية اقة الحرارلطاكمية من          

 حرارياً باستهالك طاقة  (3KClO)ول من كلورات البوتاسيومم 2تفكك  -2    

 الواحد . للمول  22.4KJمقدارها         
 

 ، والباقي  (4CH)الميثان من كتلتها من غاز  (%85تتكون من )عينة من الغاز الطبيعي  -6

ة ا بأن حرارمن الخليط ، علم )g1 (أحسب الحرارة الناتجة عن احتراق (4H2C)غاز اإليثان 
  كيلوجول/مول( -1560، -980يثان على التوالي تساوي )إلوااحتراق الميثان 
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