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 9191 -9102/  الثالث الثانوي العلمي 

14ٜكرف ايٓرتٚجني )  1)

7 N جبطِٝ أيفا فٝٓتخ عٓصس االنطحني ٚ ٜتحسز بسٚتٕٛ َٔ ايٓٛا٠, انتب املعادي١ اي١ٜٚٛٓ املُج١ً ) 

 يًتفاعٌ, ٚ انتب ْٛع٘.     

 َا ٖٛ ادتطِٝ ايرٟ تطًك٘ ْٛا٠ تكع حتت حصاّ االضتكساز يًعٛد٠ إىل داخٌ اذتصاّ, ّٚضح ذيو بهتاب١ املعادي١ اذتاص١ً. 2) 

 ( عاًَا بد٤ًا َٔ ٖرٙ 60( عاًَا ٚ بعد َسٚز )12( ْٛا٠ يف ع١ٓٝ َٔ ْظري َشع عُس ايٓصف ي٘ )Nيدٜو عٓد ٖرٙ ايًحظ١ ) 3)

82ايًحظ١ بكٞ َٔ اي٣ٛٓ دٕٚ تفهو )     10( ْٛا٠, احطب ق١ُٝ عدد اي٣ٛٓ املشع١)Nيف ٖرٙ ايع١ٓٝ). 

2( حتت ضغط )30تشغٌ ن١ُٝ َٔ غاش ححًُا قدزٙ )  4) atm ٘يٝصبح ححُٗا(, عّٝٔ ايضغط ايرٟ جيب إٔ ختضع ي 

 ١ اذتساز٠ ثابت١.ج( َع بكا٤ دز25)     

150( َعبأ٠ باألنطحني حتت ضغط )12فٛالذ١ٜ ححُٗا )اضطٛا١ْ  5) atm ِيف دزج١ ايصفس امل١ٜٛ٦, احطب حح ) 

 األنطحني ايرٟ حنصٌ عًٝ٘ َٔ ٖرٙ االضطٛا١ْ بايشسٚط ايٓظا١َٝ.    

(g)3حيرتم غاش ايٓشادز ٚفل املعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ اآلت١ٝ:  6) 2(g) 2(g) 2 (g)4NH 7O 4NO 6H O   

 ..ٌاملٛاد ايٓاجت١ عٔ ايتفاع ّٕٛ  انتب عباز٠ ايطسع١ ايٛضط١ٝ الضتٗالى املٛاد املتفاع١ً ٚ ته

 . ايٛضط١ٝ يًتفاعٌ.انتب عباز٠ ايطسع١ 

 .( ٟٚ1-إذا عًُت إٔ ايطسع١ ايٛضط١ٝ الحرتام ايٓشادز تطا 10.24 mo .s. :املطًٛب ٚ ,) 

a. .احطب ايطسع١ ايٛضط١ٝ الضتٗالى األنطحني 

b. .احطب ايطسع١ ايٛضط١ٝ يتشهٌ خباز املا٤ 

c. .ٌاحطب ايطسع١ ايٛضط١ٝ يًتفاع 

(g)يدٜو املعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ اآلت١ٝ:  7) (g) (g)2A B 2C  ( باعتباز ايتفاعٌ بني املادتنيA( ٚ )B ٕتفاعٌ أٚيٞ, ٚ أ ) 

( تطاٟٚ )A( ٚ )Bْطب١ ايرتنٝصٜٔ االبتدا٥ٝني يهٌ َٔ )     
0

0

[A] 3

[B] 2
 ٌٚاشٕ بني ايطسع١ االبتدا١ٝ٥ ٚ ضسع١ ٖرا ايتفاع ,) 

 صف َا نإ عًٝ٘ عٓد بد٤ ايتفاعٌ. ( Bْبعد شَٔ ٜصبح عٓدٙ تسنٝص املاد٠ )     

(g)حيدث ايتٛاشٕ اآلتٞ عٓد دزج١ حساز٠ َع١ٓٝ:  8) (g) (g)2A B 3C     فإذا عًُت إٔ ْطب١ ايرتنٝصٜٔ االبتدا٥ٝني 

    (
0

0

[A] 7

[B] 4
) ( ٕأْ٘ عٓد ايتٛاشٕ نا ٚeq 0

1[B] [B]
4

 ) ,:املطًٛب ٚ 

 .احطب ثابت ( ٕايتٛاشCK( ٚ )PK.ٌهلرا ايتفاع ) 

 .( احطب ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ املتفهه١ َٔ املاد٠Bٕحت٢ بًٛغ ايتٛاش ). 



 

500)تٛاشٕ اآلتٞ عٓد دزج١ حساز٠ املايتفاعٌ حيدث  9)  K):o

2(g) 2(g) 3(g) r nN 3H 2NH H 92 K.J       

ناْت ايرتانٝص عٓد ايتٛاشٕ:  ٚ  -1

2 eq
H 1mo . ,   -1

2 eq
N 0.5 mo . ,  -1

3 eq
NH 0.5 mo . , :املطًٛب 

( احطب ايرتنٝصٜٔ االبتدا٥ٝني يـ .
2N( ٚ )

2H.) 

 .( ٕاحطب ثابت ايتٛاشCK( ِث )PK( ّٕ 1( عًًُا بأ 10.082 .atm.mo .k .) 

 .ِّأثسب ٔ   :,.شٜاد٠ ايضغط فكط .  .شٜاد٠ دزج١ اذتساز٠ فكط . 

 ايتٛاشٕ.. ق١ُٝ ثابت C. ن١ُٝ املٛاد املتفاع١ً ٚ ايٓاجت١.              B      .. حاي١ ايتٛاشAٕع٢ً:  

10.5-حمًٍٛ َا٥ٞ حيٟٛ ٖٝدزٚنطٝد األَّْٛٝٛ تسنٝصٙ ) 10) mo 10.1mo-( ٖٚٝدزٚنطٝد ايصٛدّٜٛ تسنٝصٙ ). . ) 

51.8فإذا عًُت إٔ ثابت تأٜٔ ٖٝدزٚنطٝد األَّْٛٝٛ ٜطاٟٚ ) 10 املطًٛب: احطب تسنٝص أْٜٛات ٚ ,).ٍ  األَّْٛٝٛ يف ٖرا احملًٛ

10.05-حمًٍٛ حيٟٛ محض ايهربٜت تسنٝص أْٜٛات ايهربٜتات فٝ٘ ) 11) mo  ( ٚ محض نًٛز املا٤ تسنٝص أْٜٛات .

10.1mo-ايهًٛز فٝ٘ )  :( ٚ املطًٛب.

 .( احطبpHاحملًٍٛ اذتُضٞ ايطابل ). 

 .( 10احطب ححِ املا٤ املكطس ايالشّ إضافت٘ إىل m  (.2( فٝ٘ تطاٟٚ )pH( َٔ احملًٍٛ اذتُضٞ ايطابل يتصبح ق١ُٝ ايـ) 

50)ْضٝف  12) m 10.02-) ( َٔ حمًٍٛ ْرتات ايهايطّٝٛ تسنٝصٙ املٛيٞ  mo 150)( إىل . m  ( َٔ حمًٍٛ نربٜتات األَّْٛٝٛ  

10.008-) تسنٝصٙ املٛيٞ         mo 42.4)(, فإذا عًُت إٔ ثابت جدا٤ ايرٚبإ يهربٜتات ايهايطّٝٛ ٜطاٟٚ . 10) 

   ْٕ  نإ نربٜتات ايهايطّٝٛ ٜرتضب أّ ال. ٚ املطًٛب: ٚضِّح حطابًٝا إ

41.8)فإذا نإ ثابت تأٜٔ حض ايٌُٓ ٜطاٟٚ ( 4HCOONH)يدٜو حمًٍٛ َٔ ًَح منالت األَّْٛٝٛ  13) 10 ) ٜٔثابت تأ ٚ 

51.8)ٖٝدزٚنطٝد األَّْٛٝٛ ٜطاٟٚ         10)  :املطًٛب ٚ 

 .ٖرا احملًٍٛ محض أّ أضاس؟ ٚ ملاذا؟ ٌٖ 

 ..ٍ ِّ األْٜٛات ٚ ادتص٦ٜات املٛجٛد٠ يف احملًٛ  انتب َعادي١ ح١ًُٗ املًح. ٚ احطب ثابت حًُٗت٘, ٚ ض
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