
 

 (لـــة التفاعــسرع) اءــة الكيميادــميف ل ــة عمــورق

 2018 -2017/  الثالث الثانوي العلمي 

 اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: :األولالسؤال 

(1 (K ): ثابت سرعة التفاعل تتعّلق قيمته 

  (a درجة احلرارة بطبيعة املواد املتفاعلة و    .                   (b  و تراكيزهابطبيعة املواد املتفاعلة    .     

  (c بدرجة احلرارة وتراكيز املواد املتفاعلة .                    (d برتاكيز املواد املتفاعلة فقط. 

2    عادلة الييميايية اتآتية:لديك امل 2)  2(g) 2(g) 2(g) 2 (g)2C H 5O 4CO 2H O    

1-فإذا علمت أن السرعة الوسطية لتشّيل خبار املاء تساوي )      10.24 mo .s.  ) 

  فإن السرعة الوسطية الستهالك األوكسجني تساوي:  

  (a -1 10.6 mo .s.       .      (b -1 10.6 mo .s.     .       (c -1 11.2 mo .s.     .                  (d -1 11.2 mo .s. . 

(g) نواتج(g)      :لدينا التفاعل األولي اتآتي 3)  (g)2A B  

1-( من )Aنزيد تركيز املادة ) 10.3 mo .s. ( إىل )-1 10.6 mo .s.  ) 

1-( من )Bوننقص تركيز املادة ) 10.2 mo .s. ( إىل )-1 10.1mo .s.   ) 

 :فإن السرعة االبتدايية هلذا التفاعل

  (a تزداد مرتني    .               (b مرتني تقل    .                   (c  أربع مراتتزداد    .                  (d ال تتغري. 

2حيوي وعاء سعته ) 4) iter ( على )4 mo( من املادة الغازية )A( و )2 mo من املادة )( الغازيةB ) 

(g)معّينة مّت التفاعل وفق مرحلة واحدة :  وعند درجة حرارة    (g) (g)2A B 2C  

4فإذا استبدلنا الوعاء السابق بوعاء آخر سعته ) iter  ومل نغّير من عدد املوالت فإن السرعة االبتدايية هلذا التفاعل ): 

  (a  أربع مراتتزداد    .          (b أربع مرات تقل    .            (c مثاني مرات تقل    .                  (d ال تتغري. 

   :, وصّحح املغلوطةالعبارة املغلوطة أمام خطأ أو أمام العبارة الصحيحة صح كلمة ضع  :الثانيالسؤال 
 .الالزمة حلدوث التفاعل الييميايي احلد األدنى من الطاقةطاقة التنشيط :  1)

 جدًا. ةجدًا فإن مقدار طاقة التنشيط كبري ةإذا كانت سرعة التفاعل كبري 2)

 املعقد النشط: مرّكب مرحلي ميين فصله من املزيج التفاعلي. 3)

 احلركية الييميايية تهتم بتحديد سرعة التفاعل غري العيوس وآلية حدوثه. 4)

 .هي تفاعالت سريعة التفاعالت األيونية 5)

 صدأ احلديد هو تفاعل بطيء. 6)

 .السرعة الوسطية لتفاعل كيميايي هي التغّير احلاصل يف تركيز إحدى املواد املتفاعلة أو الناجتة يف وحدة الزمن وهي مقدار موجب 7)

 .تزداد سرعة التفاعل الييميايي ذي طاقة التنشيط املرتفعة بازدياد درجة احلرارة 8)

 :أعِط تفسريًا علميًا لكل من العبارات اآلتية :الثالثالسؤال 

 ( بالشروط نفسها.2O( مع غاز )2Hأسرع بيثري من تفاعل غاز ) (2Oمع غاز )( NO)غاز سرعة تفاعل 1)

 .ونفس الشروطحيرتق مسحوق الفحم باهلواء بسرعة أكرب من احرتاق قطعة من الفحم هلا اليتلة ذاتها  2)

 تزداد سرعة التفاعل الييميايي بارتفاع درجة احلرارة. 3)



 

 حل املسائل اآلتية: :الرابعالسؤال 
 املسألة األوىل:

(g)3 :حيرتق غاز النشادر وفق املعادلة الييميايية اتآتية 2(g) 2(g) 2 (g)4NH 7O 4NO 6H O  :و املطلوب 

 .اكتب عبارة السرعة الوسطية الستهالك املواد املتفاعلة وتيّون املواد الناجتة عن التفاعل. 

 ..) اكتب عبارة السرعة الوسطية للتفاعل كيل ) ربطًا مع السرعات الوسطية الستهالك أو تشّيل ميّونات التفاعل 

 . 1-الوسطية الحرتاق النشادر تساوي )إذا علمت أن السرعة 10.24 mo .s.  ) ,:املطلوب 

A. .احسب السرعة الوسطية الستهالك االوكسجني 

B. .احسب السرعة الوسطية لتشّيل خبار املاء 

C. .احسب السرعة الوسطية للتفاعل كيل 

 املسألة الثانية:

(g) :لديك املعادلة الييميايية اتآتية (g) (g)2A B 2C  

 ( تفاعل أّولي, B( و )Aبني املادتني )باعتبار التفاعل 

( تساوي B( و )Aوأّن نسبة الرتكيزين االبتداييني ليل من )
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 ( نصف ما كان عليه عند بدء التفاعل.Bاالبتدايية وسرعة هذا التفاعل بعد زمن يصبح عنده تركيز املادة )وازن بني السرعة 

 املسألة الثالثة:

4وضع ) mo( من املادة الغازية )A( مع )3 mo املادة الغازية )( منB( يف وعاء مغلق سعته )10 iter  وسّخن الوعاء )

220لدرجة حرارة ) C (g) :فحدث التفاعل األولي املمّثل باملعادلة الييميايية اتآتية (  (g) (g)2A B 2C  

2Kوكانت قيمة ثابت السرعة ) 10و املطلوب ,): 

 .احسب السرعة االبتدايية هلذا التفاعل. 

 .( احسب سرعة هذا التفاعل بعد زمن يصبح تركيز املادةA( مساويًا لرتكيز املادة )B.عند تلك اللحظة ) 

 احسب تركيز كل من املواد .(A ) و(B )( وCداخل الوعاء عند توّقف التفاعل ). 

( إذا علمت أن الفرتة الزمنية اليت استغرقها التفاعل حتى التوقف .t s 20  , ):املطلوب 

A.  احسب السرعة الوسطية الستهالك( املادةA.) 

B. .احسب السرعة الوسطية للتفاعل كيل 
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