السنة الثانية ثانوي إعدادي

األستاذ  :محمد عماري

 .Iلبٌَٕ إَحفبظ انزساث
 .1يالحظت َ :ؼخبش حفبػم انكشبٌٕ يغ ثُبئً األٔكغدٍٍ َٔمبسٌ انزساث انًكَٕت نهًخفبػالث ٔانزساث
انًٕخٕدة فً انُٕاحح.
ثُبئً أٔكغٍذ انكشبٌٕ
كشبٌٕ  +ثُبئً األٔكغدٍٍ
CO2
O2
C
َالحع أٌ األخغبو انًخفبػهت ٔ األخغبو انُبحدت حخكٌٕ يٍ َفظ انزساث َٔمٕل إٌ انزساث حُحفع.
 - .2إعخُخبج
خالل كم حفبػم كًٍٍبئً حُحفع انزساث َٕػب ٔػذدا أي أٌ انُٕاحح حخكٌٕ يٍ َفظ انزساث انًخٕاخذة فً
انًخفبػالث غٍش أَٓب حشحبظ بكٍفٍت يخخهفت ٌٔغًى ْزا انمبٌَٕ لبٌَٕ إَحفبظ انزساث.
 .IIلبٌَٕ إَحفبظ انكخهت
 .1حدشبت َؼخبش حفبػم يحهٕل انصٕدا يغ يحهٕل كبشٌخبث انحذٌذ اا َٔمٕو بمٍبط انكخهت لبم ٔبؼذ انخفبػم .
 .2يالحظت َالحع أٌ انكخهت ال حخغٍش ٔخذَب  63gلبم انخفبػم َٔفظ انُخٍدت بؼذ انخفبػم َٔمٕل إٌ انكخهت حُحفع .
 .3إعخُخبج خالل كم حفبػم كًٍٍبئً حُحفع انكخهت أي الحخغٍشحٍث أٌ يدًٕع كخم انُٕاحح ٌغبٔي يدًٕع كخم انًخفبػالث.
حطبٍمبث
 إرا حفبػهج  12gيٍ انكشبٌٕ يغ  32gيٍ ثُبئً األٔكغدٍٍ عُحصم ػهى  44gيٍ ثُبئً أٔكغٍذ انكشبٌٕٔرنك حغب لبٌَٕ إَحفبظ انكخهت .
 إرا حفبػم انكبشٌج يغ انحذٌذ الًٌكٍ أٌ َحصم ػهى أٔكغٍذ انحذٌذ انًغُبطٍغً ٔإًَب ححصم ػهى كبشٌخٕسانحذٌذ ٔرنك حغب لبٌَٕ إَحفبظ انزساث .
 .IIIانًؼبدنت انكًٍٍبئٍت Equation chimique
 .1حؼشٌف انًؼبدنت انكًٍٍبئٍت ًْ انخؼبٍش ػٍ انخفبػم انكًٍٍبئً بٕاعطت انشيٕص ٔانصٍغ َٔحصم ػهٍٓب بكخببت
صٍغ األخغبو انًخفبػهت ػهى انٍغبس ٔصٍغ انُٕحح ػهى انًٍٍٍ َٔشبظ بًٍُٓب بغٓى َمشأِ ٌؼطً ْٕٔ انزي ٌحذد
يُحى انخفبػم .
 .2كخببت بؼض انًؼبدالث انكًٍٍبئٍت
C + O2
CO2
 يؼبدنت إحخشاق انكشبٌٕFe + S
FeS
 يؼبدنت حفبػم انكبشٌج يغ انحذٌذْزِ انًؼبدالث حخضغ نمبٌَٕ إَحفبظ انزساث َٕػب ٔػذدا َٔمٕل إَٓب يخٕاصَت .
يهحٕظت
الحؼخبش انًؼبدنت صحٍحت إال إرا كبَج يخٕاصَت ٔنٓزا ٌدب يٕاصَت انًؼبدالث إرا كبَج غٍش يخٕاصَت .
 .3يٕاصَت انًؼبدالث انكًٍٍبئٍت
نًٕاصَت يؼبدنت يب ٌدب إضبفت أػذادا يُبعبت ػهى ٌغبس كم سيض أٔ صٍغت نكً ٌصبح ػذد كم َٕع يٍ انزساث
ْٕ َفغّ ًٌٍٍ ٌٔغبس انغٓى ٔحغًى ْزِ األػذاد انًؼبيالث انخُبعبٍت .
CH4 + O2
CO2 + H2O
أيثهت - :
C + CuO
 CO2 + CuC3H8 + O2
 CO2 + H2ON2 + H2
NH3
H2 + Cl2
HCl
H2 + O2
H2O
حطبٍك  :أكخب يؼبدنت اإلحخشاق انكبيم نهبٕحبٌ.
2×( C4H10 + 13/2 O2
) 4 CO2 + 5 H2O
2 C4H10 + 13 O2
8 CO2 + 10 H2O
حذل ْزِ انكخببت ػهى أٌ كم خضٌئخٍٍ يٍ انبٕحبٌ ححخبج إنى  13خضٌئت يٍ ثُبئً األٔكغدٍٍ نخؼطً  8خضٌئبث
يٍ ثُبئً أٔكغٍذ انكشبٌٕ ٔ  11خضٌئبث يٍ انًبء .
ٌدب أٌ حكٌٕ انًؼبيالث انخُبعبٍت أػذادا صحٍحت ٔيخخضنت.
يهحٕظت

