
 

 

 االضه:                  ظهريةلدوام الاالمتحان الفصلي األول                                                                                                                  

 ، املدٗ: ضاعتا200ٌالدزج٘:                                                      الكينيـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                     
 التازٓخ:                               (8102 – 8102)الثالث الثانوي العلني                                                                                                                      

 درجة( 05:                                                                                                 )قة إجابتكو انقلها إىل ور السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي
 : اليْٚ غري املطتقسٗ اليت تقع فْق ذصاو االضتقساز تصدز جطٔنات بٔتا كٕ تعْد إىل ذصاو االضتقساز مما ٓؤدٖ إىل  1)

 a) اشدٓاد عدد الربّتْىات. b) تْىات.الربّىقصاٌ عدد 

 c) اشدٓاد عدد الئْتسّىات. d) ىقصاٌ عدد الئْكلْٔىات

   :عً اآلتٔ٘اليّْٓ٘ تعرب املعادل٘   2)
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تفاعل التقاط. b) تفاعل تطافس.
 

 (a 

 c) تفاعل اىشطاز. d) تفاعل اىدماد.

  اآلتٔ٘:لدٓم املعادل٘ اللٔنٔأٜ٘ احلسازٓ٘ 3) 
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     ( 2. أىتالبٔ٘ التفلم القٔاضٔ٘ لـNO   )
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     ( 2. تعطٙ الطسع٘ الْضطٔ٘ لتشلل غاشNO( بدالل٘ الطسع٘ الْضطٔ٘ الذرتاق غاش )2Nّ٘فق العالق ):  
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d ) لٔطت أًٓا مما ضبق.   2 2avg NO avg N
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 فَٔا تساكٔص املْاد املتفاعل٘ ّ الياجت٘ ّتلٌْ عيدٍا ضسع٘ التفاعل املباشس ّ ضسع٘ التفاعل العلطٕ احلال٘ اليت تجبت   4)

 متطآّتني ٍٕ:      

 a) التفاعالت العلْض٘. b) التفاعالت املتحاىط٘.

 c) املفَْو احلسكٕ للتْاشٌ اللٔنٔاٜٕ. d) لٔطت أًٓا مما ضبق.

 درجة( 35)                                                                                                                           :        أعط تفسريًا علنيًا لكل من العبارات اآلتية السؤال الثاني: 
 اليْاٗ.جمنْع كتل ملّْىات اليْاٗ ّ ٍٕ ذّسٗ أكرب مً كتل٘  1)

K.J.mo  147.2إذا علنت أٌ ذسازٗ تأًٓ محض ضٔاىٔد اهلٔدزّجني تطاّٖ ) 2)   فإٌ ذسازٗ التعدٓل ىتٔح٘ تفاعل ) 

K.J.mo  110.5محض ضٔاىٔد اهلٔدزّجني بَٔدزّكطٔد البْتاضْٔو تطاّٖ )      ) 

 تفاعل بسادٗ احلدٓد مع حملْل حلنض كلْز املاٛ أضسع بلجري مً تفاعل مطناز ذدٓد مع حملْل حلنض كلْز املاٛ لُ  3)

 اللتل٘ ذاتَا ّ بيفظ الشسّط.    

 درجة( 35)                                                                                                                                                                             :األسئلة اآلتيةأجب عن السؤال الثالث: 

 اكتب املعادل٘ اللٔنٔأٜ٘ املعربٗ عً تفاعل ضه ضٔاىٔد اهلٔدزّجني إىل األضت ألدٍٔد، ّ ضهِّ الياتخ العطْٖ. 1)

 .ميُعً تفاعل كاشف تْلني مع األلدٍٔد، ما ٍٕ الفاٜدٗ الصياعٔ٘  اكتب املعادل٘ اللٔنٔأٜ٘ املعربٗ 2)

 الصٔغ ىصف امليشْزٗ للل مً املسكبات العطْٓ٘ اآلتٔ٘:باكتب  3)

 ٌّ 3-ثياٜٕ متٔل البيتاٌ-2،4 ٌّ 3-مٔتٔل البيتاٌ -2 ىالكلْزّ البْتا-2

 قلب الورقة ... ا                                                                                                                                                



 

 

 درجة للثالثة( 05درجة للثانية ,  35درجة لألوىل , 05)                                                    :اآلتية الثالثحل املسائل السؤال الرابع: 
 املسألة األوىل:  

ــ٘ مــا )    ــغ عــدد اليــْٚ لعيصــس مشــع   عّٔي ٓبل
516 10 ( ًىــْاٗ، ّبعــد شمــ )( ثاىٔــ٘ ٓصــبك ذلــم العــدد )  120

52 10 ّ ،ٗــْا ( ى

 اليصف هلرا العيصس املشع.املطلْب: اذطب عنس 

  :الثانيةاملسألة 

 :لدٓم التفاعل املنجل باملعادل٘ اآلتٔ٘

o

(g) (g) r n

(g)

H H

H C C H 2H H H 312 K.JH C C H

H H

           

oإذا علنت أٌ :  1 o 1 o 1

b(C H) b(C C) b(C C)H 415  K.J.mo , H 812  K.J.mo , H 344  K.J.mo  

       :املطلْب ّ ، 

 . ٘اذطب طاق٘ السابط H H. 

 . إجابتمٍل ٍرا التفاعل ماص أو ىاشس للرسازٗ؟ علل. 

 املسألة الثالثة:

200ميصد ) m( ٗمً حملْل ماد )A )( ِ15-تسكٔص mo 300مـع )  (. m   ( ٗمـً حملـْل مـاد )B ( ِتسكٔـص )-12 mo . )

2Aاملنجل باملعادل٘ اآلتٔ٘ : األّلٕ   دزج٘ ذسازٗ مياضب٘، فٔردث التفاعل  B 3C  

)قٔن٘ ثابت ضسع٘ ٍرا التفاعل إذا علنت أٌ 
32 10) ،:املطلْب ّ 

 ..اذطب الطسع٘ االبتدأٜ٘ هلرا التفاعل  

 . ُٔاذطب قٔن٘ ضسع٘ التفاعل بعد شمً ٓيقص ف A( 10.4-مبقداز mo ..)  

 . ِاذطب قٔن٘ ضسع٘ التفاعل بعد شمً ٓصبك عيد C( 10.9-مطآًّا mo . .) 

 . ٗاذطب تسكٔص املاد(C.عيد تْقف التفاعل ) 

 **انتهت األسئلة** 

مع كل الرضا واحلب              واهلل ولي التوفيق

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


