
 

 (لـــة التفاعــسرع) اءــة الكينيادــميف ل ــة عنــورق

 8102 -8102/  الثالث الثانوي العلني 

 اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: :األولالسؤال 

(1 (K ): ثابت ضسعْ اهتفاعى تتعّوق قَمتى 

  (a ً ْدزجْ احلسازّ بطبَعْ املٌاد املتفاعو    .                   (b  ْتساكَصهابطبَعْ املٌاد املتفاعو ً    .     

  (c ْبدزجْ احلسازّ ًتساكَص املٌاد املتفاعو .                    (d برتاكَص املٌاد املتفاعوْ فقط. 

2    عادهْ اهلَمَاَْٖ اتآتَْ:هدٍم امل 2)  2(g) 2(g) 2(g) 2 (g)2C H 5O 4CO 2H O    

     ( ِ ٕ تطًا ْ هتشّلى خباز املا ضطَ ْ اٌه 1-فإذا عومت أن اهطسع 10.24 mo .s.  ) 

  :ِ ْ الضتوالن األًكطحني تطًا ضطَ ْ اٌه   فإن اهطسع

  (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) نٌاتخ(g)      :هدٍنا اهتفاعى األًهُ اتآتُ 3)  (g)2A B  

1-( من )Aنصٍد تسكَص املادّ ) 10.3 mo .s. ( إىل )-1 10.6 mo .s.  ) 

1-( من )Bًننقص تسكَص املادّ ) 10.2 mo .s. ( إىل )-1 10.1mo .s.   ) 

 :فإن اهطسعْ االبتداَْٖ هلرا اهتفاعى

  (a تصداد مستني    .               (b مستني تقى    .                   (c  أزبع مساتتصداد    .                  (d ال تتػري. 

2حيٌِ ًعإ ضعتى ) 4) iter ( ٓعو )4 mo( ٍْمن املادّ اهػاش )A( ً )2 mo ّمن املاد )( ٍْاهػاشB ) 

(g)معَّنْ مّت اهتفاعى ًفق مسحوْ ًاحدّ :  ًعند دزجْ حسازّ    (g) (g)2A B 2C  

4فإذا اضتبدهنا اهٌعإ اهطابق بٌعإ آخس ضعتى ) iter  ًمل نػَّس من عدد املٌالت فإن اهطسعْ االبتداَْٖ هلرا اهتفاعى ): 

  (a  أزبع مساتتصداد    .          (b أزبع مسات تقى    .            (c مثانُ مسات تقى    .                  (d ال تتػري. 

   :, وصّحح املغلوطةالعبارة املغلوطة أمام خطأ أو أمام العبارة الصحيحة صح كلمة ضع  :الثانيالسؤال 
 .اهالشمْ حلدًث اهتفاعى اهلَمَاُٖ احلد األدنٓ من اهطاقْطاقْ اهتنشَط :  1)

 جدًا. ّجدًا فإن مقداز طاقْ اهتنشَط كبري ّإذا كانت ضسعْ اهتفاعى كبري 2)

 املعقد اهنشط: مسّكب مسحوُ ميلن فصوى من املصٍخ اهتفاعوُ. 3)

 احلسكَْ اهلَمَاَْٖ توتم بتحدٍد ضسعْ اهتفاعى غري اهعلٌع ًآهَْ حدًثى. 4)

 .هُ تفاعالت ضسٍعْ اهتفاعالت األٌٍنَْ 5)

 صدأ احلدٍد هٌ تفاعى بطُٕ. 6)

حدّ اهصمن ًهُ مقداز مٌجب 7) ْ ًأ اهناجتْ يفً  ٌاد املتفاعو ضطَْ هتفاعى كَمَاُٖ هُ اهتػَّس احلاصى يف تسكَص إحدٔ امل  .اهطسعْ اٌه

 .تصداد ضسعْ اهتفاعى اهلَمَاُٖ ذِ طاقْ اهتنشَط املستفعْ باشدٍاد دزجْ احلسازّ 8)

 :أعِط تفسريًا علميًا لكل من العبارات اآلتية :الثالثالسؤال 

 ( باهشسًط نفطوا.2O( مع غاش )2Hأضسع بلجري من تفاعى غاش ) (2Oمع غاش )( NO)غاش ضسعْ تفاعى 1)

 .ًنفظ اهشسًطحيرتق مطحٌق اهفحم باهلٌإ بطسعْ أكرب من احرتاق قطعْ من اهفحم هلا اهلتوْ ذاتوا  2)

 تصداد ضسعْ اهتفاعى اهلَمَاُٖ بازتفاع دزجْ احلسازّ. 3)



 

 حل املسائل اآلتية: :الرابعالسؤال 
 املسألة األوىل:

(g)3 :حيرتق غاش اهنشادز ًفق املعادهْ اهلَمَاَْٖ اتآتَْ 2(g) 2(g) 2 (g)4NH 7O 4NO 6H O  :املطوٌب ً 

 .ٌّن املٌاد اهناجتْ عن اهتفاعى  .اكتب عبازّ اهطسعْ اهٌضطَْ الضتوالن املٌاد املتفاعوْ ًتل

 ..) اكتب عبازّ اهطسعْ اهٌضطَْ هوتفاعى كلى ) زبطًا مع اهطسعات اهٌضطَْ الضتوالن أً تشّلى ملٌّنات اهتفاعى 

 . ْ1-اهٌضطَْ الحرتاق اهنشادز تطاًِ )إذا عومت أن اهطسع 10.24 mo .s.  ) ,:ب  املطٌو

A. .احطب اهطسعْ اهٌضطَْ الضتوالن االًكطحني 

B. .ٕ  احطب اهطسعْ اهٌضطَْ هتشّلى خباز املا

C. .احطب اهطسعْ اهٌضطَْ هوتفاعى كلى 

 املسألة الثانية:

(g) :هدٍم املعادهْ اهلَمَاَْٖ اتآتَْ (g) (g)2A B 2C  

ًّهُ, A( ً )Bبني املادتني )باعتباز اهتفاعى   ( تفاعى أ

( تطاًِ A( ً )Bًأّن نطبْ اهرتكَصٍن االبتداَٖني هلى من )
 

 
0

0
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 ( نصف ما كان عوَى عند بدٕ اهتفاعى.Bاالبتداَْٖ ًضسعْ هرا اهتفاعى بعد شمن ٍصبح عندي تسكَص املادّ )ًاشن بني اهطسعْ 

 املسألة الثالثة:

4ًضع ) mo( ٍْمن املادّ اهػاش )A( مع )3 mo املادّ اهػاشٍْ )( منB( يف ًعإ مػوق ضعتى )10 iter  ًٕضّخن اهٌعا )

220هدزجْ حسازّ ) C (g) :فحدث اهتفاعى األًهُ املمّجى باملعادهْ اهلَمَاَْٖ اتآتَْ (  (g) (g)2A B 2C  

2Kًكانت قَمْ ثابت اهطسعْ ) 10املطوٌب ً ,): 

 .احطب اهطسعْ االبتداَْٖ هلرا اهتفاعى. 

 .( ّاحطب ضسعْ هرا اهتفاعى بعد شمن ٍصبح تسكَص املادA( ّمطاًًٍا هرتكَص املاد )B.ْعند توم اهوحظ ) 

 احطب تسكَص كى من املٌاد .(A ) ً(B )( ًCداخى اهٌعإ عند تٌّقف اهتفاعى ). 

( إذا عومت أن اهفرتّ اهصمنَْ اهيت اضتػسقوا اهتفاعى حتٓ اهتٌقف .t s 20  , ):املطوٌب 

A.  احطب اهطسعْ اهٌضطَْ الضتوالن( ّاملادA.) 

B. .احطب اهطسعْ اهٌضطَْ هوتفاعى كلى 
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