
 

     تمارين في التارموديناميك

 التمرين االول

 : اليك النظم التالية 

  500Jذل عمل نحو الوسط الخارجي يساوي ويب 2KJنظام يمتص كمية الحرارة تساوي 

  JK5ذو حجم ثابت يطرح طاقة تساوي نظام غاز 

  80Jيتعرض الغاز الى عملية االنكماش االديباتكي بفعل عمل يساوي 

 احسب التغير في الطاقة الداخلية الخاصة بكل نظام 

 التمرين الثاني

 اليك التفاعل التالي 

2N2(g) +O2(g)                              2N2O                 ΔH=163.2KJ              


 ما نوع التفاعل السابق هل هو ماص ام ناشر للحرارة ؟ 

 25لتشكل  ةاحسب الطاقة الداخلية الالزمg    منN2O 

  ما هي كتلةN2   5الالزمة االستخدام طاقة تساويKJ 

 التمرين الثالث

) O2(g)                 NO g+ اليك التفاعل احتراق االمونياك الغازي 
 

 
) +  H2O(g)     NH3(g) 

 

 
 

  298احسب التغير في االنتالبي التفاعل االحتراق االمونياك السابق عند  درجة حرارةK 

  298استنتج التغير في الطاقة الداخلية عند درجة حرارةK 

  احسب طاقة  تفكيك  للرابطة N -H    في جزيء االمونياكNH3 ذا علمت ان طاقة تفكيك ا 

N2(g)   وH2(g) 225= هي على التوالKcal*mol-  N-NHΔ    -103.2Kcal*mol  = H-HHΔ
 

 f(H2O)l =-63.38Kcal.molHΔ  vap(H2O)l=10.53Kcal.mol -            HΔ -  يعطى 

0
f(NO)g =21.52Kcal.mol –HΔ               -11.05Kcal.mol -  =( NH3 f(HΔ 

 التمرين الرابع

  اكتب معادلة احتراق االيتانC3H6 

  298درجة حرارة  احسب كمية الحرارة الخاصة بالتفاعل السابق عند حجم ثابت عندk 

  احسب انتالبي التشكيل المعياري لجزيء االيثان 

  احسب طاقة الربطC-C  الموجودة فيC2H6 

  1000احسب انتالبي احتراق االيتان عند درجة حرارةK يعطى comb =-336.65Kcal.mol –HΔ  

           HΔf(CO2)g  =-94.05kCal.mol -f (H2O)l=-68.32Kcal.mol –HΔ 



 

vap(H2O)l=10.53Kcal.mol -  HΔ C-H  =-98.8Kcal.mol -                     0HΔ  

 0 
H-H =-103.2Kcal.mol -                                HΔ 0 

sub (C)g =171.86Kcal.mol –HΔ 

CP (O2)=30J.K- mol -     CP (H2O)g =CP (CO2)g=40jk-.mol –      CP (C2H6)=50Kcal.mol -    

 التمرين الخامس 

  298ماهي انتالبي المعياري لتشكيل االوكتان الغازي عندk   

 dis (H-H)=436KJ/mol                ΔHsub(CS )=716.7KJ/mol       HΔيعطى

                 E(C-C)=-345KJ/mol              E(C-H)=-415KJ/mol 

   ماهي انطالبي المعياري لتفاعل احتراق التام لالكتانC8H18  

f (H2O)= -241.83KJ/mol   HΔf(CO2)g  =-393.5kj/mol        HΔ 

  احسب التغير في الطاقة الداخليةUΔ  298        عندk  8.314يعطىj/k.mol=R 

 التمرين السادس

 لديك التفاعلين التاليين 

1/ C3H8 (g)  +5O2(g)                       3CO2(g)      +4H2O(l)          ΔH1 =-221.8KJ/mol                  

2/  CO(g)    +  O2 (g)                       CO2 (g)                                   ΔH2 =-282. 74kj/mol              

 CO2 (g) =-110.44kj/mol                       fHΔ (H2O)l= -241.83KJ/mol                    HΔيعطى 

0احسب انتالبي التشكيل 
fHΔ لكل من المركبين CO2  وC3H8 

  1حدد قيمة التغير في الطاقة الداخلية للتقاعل 

  علما ان السعة الحرارية  2احسب انتالبي التفاعلCP    لكل منCO2 ; CO   وO2  

CP (CO)=29KJ/mol                CP (CO2)g=40jk-.mol CP (O2)=30J.K- mol 

 8.314j/k.mol=Rيعطى 

 التمرين السابع

 =Cv )مول من غاز مثالي 
 

 
R ) يمرمن حالة ابتدائية(P1 =2atm,T1 =273K, V1 =? )  الى الحالة النهائية 

(P2 =4atm,T2 =?  V2  =?  )  بتحوالت عكوسة حيث خاللها
 

 
 ثابت  

  احسبT2             V2         V1        

  1التغير في الطاقة الداخليةU-2U   بالحريرة 

   1التغير في االنطالبيH- 2H بالحريرة 

 



 

 التمرين الثامن

 تعطى تفاعالت االحتراق التالية    احسب انطالبي تفاعل هدرجة البنزن الى السكلو هكسان

1/       C6H6  + 
  

 
  O2                           6CO2 +3H2O(l )           

2/      H2  +  
 

 
O2                                             H2O(g )              

3/     C6H6 +9O2                                      6H2Ol   +6CO2         

4/         H2O(g)                                                  H2O( l )           

 783KCal, ΔH2=-57.9KCal,ΔH3  =939KCal, ΔH4= -10.4KCal HΔ- = 1      :يعطى 

 التمرين التاسع

 التوالي  هي على تحرر طاقةC2H6 (g) واإليثان الغازي  C2H4 (g)إن تفاعالت احتراق كل من اإليتيلين الغاري 

(-1218,36 kJ.mol -1) و (-1408,68 kJ.mol -1)  

 :هي H2Oو  CO2 فإذا علمت أن أنطالبي تشكل    

 (CO2)(g) = -393,51 kJ.mol -1f  وf (H2O)(g) = -241,82 kJ.mol -1 

 . C2H6 (g)و  C2H4 (g) أكتب معادلتي احتراق -1
 f (C2H6 )(g)و   f (C2H4 )(g) : أحسب أنطالبي تشكل اإليتيلين و اإليثان -2

 :تتم هدرجة اإليتيلين وفق معادلة التفاعل التالي -3
C2H4 (g)  +  H2 (g)               C2H6 (g)  298K 

                298Kاستنتج أنطالبي هذا التفاعل          

 التمرين العاشر

 أكتب معادلة احتراق غاز االيثان -1
 للتفاعل السابق  T = 298°Kأحسب حرارة التفاعل عند حجم ثابت في درجة حرارة  -2

 أحسب أنطالبي العياري لتشكل اإليثان -3

 في جزيئ اإليثان (C-C)أحسب طاقة الربط  -4

 T = 1000°K أحسب أنطالبي تفاعل إحتراق اإليثان عند  -5
    ΔH° = -336,65 K Cal mol-1         ΔHf°(H2o)l =- 68,32K Cal mol-1    R = 8,314J. K-1 mol-1    

ΔHf°(CO2)(g) = -54,05K Cal mol              ΔH°vap (H2o) = 10,53K Cal mol-1 

   E(C-H) = -98,8 K Cal mol-1   E(H-H) = -103,2 K Cal mol-1   ΔH°sub (C)gr = 171,86K Cal mol-1 

   CP(H2O)(g)= CP(CO2)(g)=40J.K-1 mol-1   CP(O2)(g)= 30J.K-1 mol-1      CP(C2H6)(g)= 50J.K-1 mol-1  

 االيثان   إحتراق



 

 11التمرين  

للحصول على ماء سائل عند درجة  C°0من الجليد مأخوذ عند  100gماهي كمية الحرارة التي يجب تقديمها لـ .1

 . C°20حرارة 

 . C(H2O)=4185J.kg-1.K-1: السعة الحرارية للماء هي : يعطى

 Lf=3,34.105 J.kg-1: هي السعة الحرارية الكتلية إلنصهار الجليد        

 :لنعتبر التفاعل األتي .2

CH4 (g)  +  4Cl2 (g)                          CCl4 (g)  +  4HCl (g)  

 . K°298عند  Hr°=-401,08 k J /mol:       حيث             

 . K°650العياري لهذا التفاعل عند  أحسب األنطالبي .أ

 . CCl4 (g)أحسب األنطالبي العياري لتشكل  .ب

  


HCl (g)CH4 (g)المركب

-92,3 -74,7 H°f (k j.mol-1)

CCl4 (g)HCl (g)Cl2 (g)CH4 (g)المركب

83.51 29.12 33.93 35.71 Cp ( J.K-1.mol-1 )

 

 

 

 

 

 

 


