
 تطبيقات الدرس األول :المعادالت الكيميائية سادسالفصل ال لثالثةالوحدة ا
 

 اختر اإلجابة الصحيحة

  حيوي ( -فيزيائي    -  كيميائيعلى حدوث تغير    )   يدل سكرقطعة من الحرق 

 أي مما يلي يعد تغيراً كيميائياً ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 قم بوزن المعادالت التالية : 

 

Al3NaCl   +                   3Na   +   AlCl    
 

 

2KBr + Cl2                 2 KCl +   Br2 

 

2H2O2                      2 H2O +  O2 
 اكتشف المعادلة غير الموزونة
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 واجبات الدرس األول :المعادالت الكيميائية سادسالفصل ال لثالثةالوحدة ا
 

 : أكمل ما يأتي : 1س

 تغير كيميائيحرق قطعة من الورق يدل علي  (1

 عدد الذرات تسمي األرقام الصغيرة التي عن يمين الذرات (2

 النواتجأما المواد التي تنتج من التفاعل تسمي  المتفاعالتتسمي المواد الموجودة البادئة للتفاعل  (3

 تحرر خالله الطاقة الحرارية . الطاردتمتص خالله الطاقة الحرارية أما التفاعل  الماصالتفاعل  (4

  العملية التي تنتج تغيرا كيميائياهو   التفاعل الكيميائي (5

 تغير في الطاقةو تكون راسب و تصاعد الغازمن ادلة حدوث التفاعل الكيميائي   (6

 التي تنتج منهبينما المواد الناتجة هي  أ التفاعلدالتي تبالمواد المتفاعلة هي  (7

 بانخفاضهابينما التفاعل الماص مصحوب  بارتفاع درجة الحرارةالتفاعل الطارد مصحوب  (8

 

 التالية تزن المعادال: 4س

O               2H 2                                   2+    O    2H 2 
 

 

               2S   +  H2S                                        Ag2Ag   +    H 2 
 

 

             2+  CO   4O3Fe  2+    CO                                        3O2Fe 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درس الثاني :سرعة التفاعل الكيميائيتطبيقات ال سادسالفصل ال لثالثةالوحدة ا
 أكمل الفراغات التالية : 

 طاقة في المتفاعالت، وهذا يتطلب كسر أخرىلكي تتكّون روابط جديدة في النواتج يجب  •

 سرعة التفاعلمعدل  تدّل سرعة استهالك المتفاعالت أو سرعة تكون النواتج على  •

 في سرعة التفاعل. ودرجة الحرارةو التركيزو المحفزاتتؤثر  •

 أكتب المصطلح العلمي لما يلي :

 (   طاقة التنشيط)      كميّة الطاقة القليلة التي تلزم لبدء التفاعل 

   (  التركيز)   كمية المادة الموجودة في حجم معين 

 (  انزيمات)     محفزات تزيد أو تقلل من سرعة التفاعل في خاليا جسمك 

 قارن بين :

 المثبطات المحفزات

 تبطأ من سرعة التفاعل تزيد سرعة التفاعل
 

 واجبات الدرس الثاني :سرعة التفاعل الكيميائي سادسالفصل ال لثالثةالوحدة ا
 أكمل ما يأتي : 

 يشير إلي سرعة حدوث التفاعل بعد بدئه سرعة التفاعل (1

 التركيزكمية المادة الموجودة في حجم معين تسمي  (2

 في وحدة الحجم الجزيئاتكلما زاد التركيز زاد عدد  (3

     تلزم لبدء التفاعل طاقةأقل هي طاقة التنشيط  (4

 النواتجاو بالزيادة في تكوين المتفاعالتسب سرعة التفاعل بالنقص في حت (5

 عمل المحفزاتنزيمات في جسم االنسان تعمل اال (6

 ورقة عمل الفصل السادس سادسالفصل ال لثالثةالوحدة ا
 /صل العمود )أ ( بما يناسبه من العمود )ب(:1س

 العمود )ب(                   العمود )أ (                                                                      

 قانون حفظ الكتلة(   4)   ( هي أقل كمية من الطاقة لبدأ أي تفاعل كيميائي  .1) 

 (  االنزيمات 3)   ( مدى سرعة حدوث التفاعل الكيميائي  منذ بدايته2)

 ( سرعة التفاعل   2  ) في الخلية دون أن تتغير. ةالكيميائي( جزئيات من البروتينات تنظم التفاعالت 3)

 ( طاقة التنشيط   1)   .( كتلة المواد الناتجة مساوية لكتلة المواد المتفاعلة في التفاعل الكيميائي   4) 

 )        ( معادلة كيميائية         

 /هات مثاالً على كال من   :2س

  احتراق الورق /  التفاعل الطارد للحرارة1 

 تفاعل الكبريت مع الحديدص للحرارة / التفاعل الما2 

 ختار اإلجابة الصحيحة  من بين األقواسا / 3س

 مواد ناتجة (   -مواد متفاعلة    -    عامل مثبط   –/  إلبطاء سرعة التفاعل يجب إضافة  ) عامل يحفز  1

 التركيز (   –   مساحة السطح   -الحرارة   - موازنة المعادلة/ أي مما يلي ال يؤثر في سرعة التفاعل ) 2

 



 الفصل السادس مراجعة  سادسالفصل ال لثالثةالوحدة ا
 

 (امام العبارة الخاطئة  (امام العبارة الصحيحة  وعالمة )    : ضع عالمة )  1س

 (     )       تغير المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة تغير كيميائي  1

 (     )       ساحة السطح تقل سرعة التفاعل زيادة م 2

 (     )       زيادة درجة الحرارة تقل سرعة التفاعل  3

 (      )      تقليل تركيز المواد المتفاعلة يبطئ من سرعة التفاعل الكيميائي  5

 

 : ضع دائرة على الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة  لكل مما يلي :2س

 

 التفاعل يجب إضافة                   إلبطاء سرعة -1

 أ مواد ناتجة  ب عامل مثبط    

 ج عامل يحفز    د مواد متفاعلة    

 أي مما يلي ال يؤثر في سرعة التفاعل              -2

 أ الحرارة   ب مساحة السطح     

 ج موازنة المعادلة    د التركيز

 ثاني اكسيد الكربون في المعادلة يمثل   + CH4   +    2O2                     CO2     +   2H2Oطاقة -3

 أ عامل مثبط     ب مواد متفاعلة    

 ج  مواد ناتجة د عامل يحفز   

 ما المصطلح الذي يصف الحد االدنى من الطاقة الالزمة لبدء التفاعل    -3

 أ عامل محفز    ب طاقة التنشيط   

 ج ل   سرعة التفاع د االنزيمات   

 ما أهمية المثبطات في التفاعل الكيميائي -4

 أ تقلل من فترة صالحية الطعام    ب تقلل من سرعة التفاعل الكيميائي 

 ج تزيد من مساحة السطح   د تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي   

 

 :اقرن3س

 فظ الكتلةقانون ح(    4)     ( هي أقل كمية من الطاقة لبدأ أي تفاعل كيميائي  .1) 

 (  االنزيمات    3)    ( مدى سرعة حدوث التفاعل الكيميائي  منذ بدايته2)

 ( سرعة التفاعل   2)     ( جزئيات من البروتينات تنظم التفاعالت الكيميائية في الخلية دون أن تتغير.3)

 ( طاقة التنشيط   1)     .  ( كتلة المواد الناتجة مساوية لكتلة المواد المتفاعلة في التفاعل الكيميائي 4) 

 )        ( معادلة كيميائية  

 : اجب عن السؤالين التالين لكل معادلة مما يلي4س

 هل التفاعل ماص أو طارد للحرارة؟ ولماذا؟ -2هل المعادلة التالية موزونة ؟               -1

      +      2H2O طاقة                                      2H2       +    O2 -أ

 ماص -2موزونة      -1

 +2H2+O2                                                  H2Oطاقة      -ب

 طارد -2غير موزونة     -1

 CH4+  2O2                                            CO2+2H2                        +طاقة      -ج

 طارد -2غير موزونة       -1
 

 

 


