
 

 

  اءـــــة الكيميادـميف ورقــة عمـــل 

 2018 -2017/  الثالث الثانوي العلمي 

 :اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مما يلي :السؤال األول
 النوى اليت تقع حتت حزام االستقرار تسعى إىل إصدار 1)

   (a 0  جسيمات

1                  (b 0 بوزيرتونات

1                       (c نيوترونات                          (d تنابروتو. 

238يطرأ حتّول ألفا على عنصر اليورانيوم 2)

92 U  :متحّواًل إىل عنصر مشع هو 

   (a  222الراديوم

88Ra   .           (b  234الربوتكتينيوم

91Pa     .         (c 228األكتينيوم

89 Ac  .            (d  234الثوريوم

90Th. 

oتي يف الشروط القياسية : حيدث التفاعل اآل 3) 

2(g) 2(g) (g) r nN O 2NO H 180  K.J    

1K.J.mo( مقدرة بـ )NOإن أنتالبية التكّون القياسية لغاز ) :تساوي ) 

   (a  o

fH NO 90    .         (b  o

fH NO 90  .               (c  o

fH NO 180   .         (d  o

fH NO 360   

 :اكتب املصطلح العلمي املناسب لكل من العبارات األتية :الثانيالسؤال 
 )                ( .كمية احلرارة املنطلقة عند تكّون مول واحد من املاء النقي عند تعادل محض مع أساس يف احملاليل املمددة 1)

 )                (    .ادة أثناء تكونهااملختزنة يف امللطاقة الكيميائية مقدار ا 2)

 .       )                (هي مقدار موجب( ووناتها من بروتونات ونيوترونات )اة إىل مكونالطاقة الالزمة لفصل ال 3)

 :ل ما يليعل :الثالثالسؤال 
  .بإشارة سالبةللتفاعالت الناشرة للحرارة ( H) قيمة 1)

 .مع برادة الزنك بسرعة أكرب من تفاعله مع قطعة الزنك املماثلة له بالكتلة ءايتفاعل محض كلور امل 2)

 النيوترون أفضل قذيفة نووية. 3)

 :اآلتينيجب عن السؤالني أ :الرابعالسؤال 
  .تنشيطر بها التفاعالت الكيميائية اليت حتتاج إىل طاقة ماهي املراحل اليت مت 1)

 .الت االنشطارتفاع لىتفاعالت االندماج ع زتتميذا مبا 2)

 حل املسائل اآلتية:  :اخلامسالسؤال 
(g): باملعادلة اآلتية B  ،Aميثل التفاعل األولي بني  املسألة األوىل: (g) (g)A 2B 2C  

 ذا كانت الرتاكيز االبتدائية:فإ  -1A 0.3 mo . ،   -1B 0.5 mo . , C 0 ,:و املطلوب 

 .2-أن: سرعة التفاعل االبتدائية علماً حسب قيمة اK 2 10  

 . احسب قيمة سرعة التفاعل بعد زمن ينقص فيه تركيز املادةA 10.1-)مبقدارmo .) 

 . التفاعل بعد زمن يصبح فيهاحسب قيمة سرعة   -1C 0.4 mo .. 

ا هو تركيز كل من . مA  وB  وC  التفاعل توقفعند.

(g)4:التفاعل اآلتيوفق ( CH4امليتان )حيرتق  :الثانيةاملسألة  2(g) 2(g) 2 ( )CH 2O CO 2H O   

CO 2(g)2 املركب ( )H O 4(g)CH 

0 1

fH   K.J.mo  393.5 286 74.5 

 السابق.احسب األنتالبية القياسية للتفاعل اعتمادًا على جدول أنتالبيات التكون القياسية .   و املطلوب:

                 .حسب حرارة احرتاق غاز امليتان القياسيةا . 

  (g 1.5)قية منها بت( يوم وجد أن الكتلة امل48من وبعد )آيف مكان  (g 12)حفظت مادة مشعة كتلتها  :الثالثةاملسألة 

 سب عمر النصف هلذه املادة املشعة .حاو املطلوب : 
 

 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos-school.com 


