
 

 

 االسم:                  االمتحان الفصلي األول لدوام الظهـــــر                                                                                                                   

 ، املدة: ساعتان200الدرجة:                                                      الكيميـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                     
 2018 / 1 / 9 الثالثاءالتاريخ:                               (2018 – 2017)الثالث الثانوي العلمي                                                                                                                      

 درجة( 50)                                                                          :                       و انقلها إىل ورقة إجابتك السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي
234يطرأ حتول من منط بيتا على عنصر الثوريوم )  1)

90Th :فيتكون عنصر ) 
234

91Pa (b 
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88Ra (a 

238

92 U (d 
228

89 Ac (c 

 :إن قدرة جسيمات بيتا على تأيني الغازات اليت متر من خالهلا  2)

 a) أكرب من قدرة جسيمات ألفا b) من قدرة جسيمات ألفاقل أ

 c) أشعة غاماقدرة  تساوي d) أشعة غامامن قدرة أقل 

 ( املرافق لتفاعل ناشر للحرارة يكون:H) تغّير األنتالبية إّن3) 

 a) أصغر من الصفر b) الصفرأكرب من 

 c) مساويًا للصفر d) أحيانًا أكرب من الصفر و أحيانًا أصغر منه 

(g)4 :حيرتق غاز امليتان وفق املعادلة اآلتية  4)  2(g) 2(g) 2 (g)CH 2O CO 2H O    فإذا كانت السرعة الوسطية 

2Hلتشكل )       O( تساوي )-1 10.32 mo .s. ( فإن السرعة الوسطية الختفاء امليتان مقدرة بـ ،)-1 1mo .s. ) : 

0.16 (b 0.32 (a 

0.04 (d 0.08 (c 

(g)2 :لديك التفاعل املتوازن املمثل باملعادلة اآلتية  5) 2(g) 3(g)N 3H 2NH H 0    

 :إن قيمة ثابت التوازن الكيميائي هلذا التفاعل تتغري إذا     

 a) تغريت الرتاكيز b) تغري الضغط

 c) تغريت درجة احلرارة d) أضيف عامل مساعد )حّفاز(

 درجة( 50)         املصطلح العلمي الذي تدّل عليه كل من العبارات اآلتية:                                                                         السؤال الثاني: اكتب االسم أو 
 :كمية احلرارة املنطلقة أو املمتصة عند تفكك مول واحد من املركب إىل عناصره األولية يف حالتها القياسية هي 1)

 نظري املشع يف عينة ما وفق نشاط إشعاعي آخر بدءًا من أي حلظة زمنية هو:الالزمن الالزم لتحّول )تفكك( نصف عدد نوى  2) 

 التفاعالت اليت ال تستمر يف اجتاه واحد حتى تكتمل، أي أّن املواد املتفاعلة ال تستهلك استهالكًا كاماًل لتكوين  3)

 تفاعل فيما بينها لتعيد تكوين املواد املتفاعلة يف شروط التجربة نفسها هي:الناجتة تالنواتج، بل إن املواد     

 املادة اليت ختّفض سرعة التفاعل الكيميائي هي: 4)

 :( عند احنالهلا يف املاءOHحترر أيونات اهلدروكسيد)ه كل مادة كيميائية بأّناألساس ف النظرية اليت تعّر5) 

 درجة( 20)                                                 :                                                                                                                            أجب عن السؤالني اآلتينيالسؤال الثالث: 

(g): تتغّير سرعة التفاعلفّسر بالعالقات الرياضية كيف  1) (g) (g) (g)2A B 2C D    إذا ازداد تركيز املادة 

   (A( مرتني و اخنفض تركيز املادة )B.مرتني أيضًا)  

2 لديك التفاعل املتوازن اآلتي: 2)  4(g) 2(g)N O 2NO 

a) اكتب عالقة ثابت التوازن ( بداللة الرتاكيزCK). 

b) ( اكتب عالقة ثابت التوازن بداللة الضغوط اجلزئيةPK). 

c) ( اكتب العالقة اليت تربط بني ثابيتCK ( و )PK).                                                              قلب الورقة ... ا 



 

 

 درجة للرابعة ( 25درجة للثالثة,  20درجة للثانية ,  20درجة لألوىل , 15)                              حل املسائل األربع اآلتية:السؤال الرابع: 
(s)وفق املعادلة اآلتية: يتفاعل أكسيد احلديد مع األملنيوم  املسألة األوىل: 2 3(s) (s) 2 3(s)2A Fe O 2Fe A O   

 فإذا علمت أن أنتالبيات التكّون القياسية هي:  

2 املركب 3Fe O2 صلب 3A O صلب 

0 1

fH   K.J.mo 
 

822.2 1669.8 

 و املطلوب: 

 أنتالبية التفاعل . احسب تغّيرo

r nH . 

.بّين أن التفاعل ماص أم ناشر للحرارة . 

 املسألة الثانية: 

 اعتمادًا على التفاعالت املمثلة باملعادالت اآلتية:

o

(s) 2(g) 2(g) 1

o

(s) 2(g) 2(g) 2

o

2( ) 2(g) 2(g) 2(g) 3

1) C O CO H 394 K.J

2) S O SO H 296 K.J

3) CS 3O CO 2SO H 1108 K.J

    

    

     
 

 و املطلوب: 

( 2. ما قيمة أنتالبية التفكك القياسية لغازCO) ؟ 

عّبر عنه باملعادلة اآلتية: . احسب تغري األنتالبية القياسية للتفاعل امل(s) (s) 2( )C 2S CS  

 املسألة الثالثة:

حيدث التفاعل األولي اآلتي عند درجة حرارة معينة:
 (g) 2(g) 2(g) 2 (g)2NO 2H N 2H O   

 لـ الرتاكيز االبتدائيةفإذا علمت أن     -1

20 0
NO H 0.2 mo .  ثابت سرعة هذا التفاعل )،و

310
 ، و املطلوب: (

 .احسب السرعة االبتدائية للتفاعل . 

 . احسب سرعة التفاعل بعد زمن يصبح فيه  -1

2H O 0.1mo . 

 ..احسب تراكيز مجيع مواد التفاعل عند توقف التفاعل 

 املسألة الرابعة:  

العكوس املتوازن اآلتي يف درجة حرارة و ضغط معينني:حيدث التفاعل 
 

 

o

2(g) (g) 2(g) r n2NO 2NO O H 0   
 

فإذا علمت أن الرتكيز االبتدائي   -1

2 0
NO 0.3 mo .

 

و الرتكيز التوازني   -1

2 eq
NO 0.06 mo . ، 

 و املطلوب:

 .( احسب ثابت التوازنCK.للتفاعل )  

 .( 2احسب النسبة املئوية املتفككة منNO.) 

  : بّين أثر .(a  فقطزيادة درجة احلرارة  .           (b .زيادة الضغط فقط 

 قيمة ثابت التوازن.-و ذلك على حالة التوازن      

 انتهت األسئلة**** 

مع كل الرضا واحلب              واهلل ولي التوفيق
www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos-school.com 


