
 

 االضٍ:              ملادة الكيميــــاء املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                      

                                  اهشعبٞ:الصباحي        لدوام ا( 0202 – 0202الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                   

 درجة( 40 )                                                                                          :مما يأتي, و انقلها إىل ورقة إجابتك: اخرت اإلجابة الصحيحة األولالسؤال 
  :حيدث يف اه٠ِ٘ اهيت تقع ف٘ق حصاَ االضتقساز ُتٚحٞ حت٘ي ُٚ٘تسْٗ إىل بسٗتْ٘ 1)

 a) حت٘ي ًّ اهِ٘ع ب٘شٙتْ٘ b) حت٘ي ًّ اهِ٘ع أهفا c) حت٘ي ًّ اهِ٘ع بٚتا d) األضس اإلهلرتُٗٛ

 اهِ٘اٝ املشعٞ ٗفق عدٝ حت٘الت ُ٘ٗٙٞ ًتطوطوٞ هتصى إىل ُ٘اٝ ًطتقسٝ تدعٟ: تتخ٘ي2) 

 a) تفاعى كٌٚا٢ٛ b) ضوطوٞ ُشاط إشعاعٛ c) طاقٞ االزتباط d) طاقٞ تِشٚط

 :ٙتِاضب ححٍ عِٚٞ ًّ غاش طسدًا ًع دزجٞ حسازتٕ املطوقٞ عِد ثبات ضػط اهػاش3) 

 a) قاُْ٘ ب٘ٙى b) شازيقاُْ٘  c) قاُْ٘ داهتْ٘ d) قاُْ٘ غاٜ ه٘ضان

(g)هدٙم اهتفاعى املٌجى باملعادهٞ:  4) (g) (g)2A 2B C  (ٝفإْ عبازٝ اهطسعٞ اه٘ضطٚٞ هتشلى املادCٛٓ ): 
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 درجة( 45)                                                                                                                                                       :  مما يأتيأعط تفسريًا علميًا لكلٍّ  :الثانيالسؤال 
 .اهِ٘اٝ اهيت تقع حتت حصاَ االضتقساز إهلرتًُٗا ًّ اهطخابٞ اإلهلرتُٗٚٞ احملٚطٞ بٔا هريتبط بربٗتْ٘ فٚتشلى ُٚ٘تسْٗتوتقط  1)

 ٙستفع املِطاد يف اجل٘ عِد تطخني اهل٘ا١ داخوٕ.2) 

3اهربٗباْ )ضسعٞ تفاعى احرتاق 3)  8C H)  ْ5)أكرب ًّ ضسعٞ تفاعى احرتاق اهبِتا 12C H). 

 الرابع( 40للثالث,  20للثاني,  25ل , ألول 30)                                                                                       أجب عن األسئلة اآلتية: :الثالثالسؤال 
ِّ ُ٘ع  1)  تفاعى:اهتخ٘ي أٗ اهأكٌى اهتفاعوني اهِ٘ٗٙني اآلتٚني ٗ ض
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صف  2) ت ْأ عٌس اِه َإذا عٌو ) هعِصس اهب٘هُ٘٘ٚ
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84 Po( ٜٗطا  ٙ)102 years) ًّ ٚٞبعد. احطب اهِطٞب املتبق َ 510)اهب٘هُ٘٘ٚ years.)  

)ٙشػى غاش اهلٚوَٚ٘ ححًٌا قدزٖ  3) 
312 m) 27)دزجٞ حسازٝ  عِد C دزجٞاحلحٍ اهرٜ ٙشػوٕ ٓرا اهػاش عِد (. احطب  

127)حسازٝ       C )ًع ثبات اهضػط. 

حيدث اهتفاعى اآلتٛ يف شسٗط ًِاضبٞ : 4) 
 2(g) (g) 2(g)2NO 2NO O , 

 ( خالي اهصًّ ٗفق اجلدٗي اآلتٛ:2NO)املسكب تسكٚص تػري ٗ قد مّت تعٚني 

  1

2NO   mo  0.01 0.007 0.006 0.005 0.004 

t (s) 0 50 100 150 200 

  ضسعٞ تشلى اهِ٘اد اهِاجتٞ.اكتب عبازٝ ضسعٞ اضتٔالن املادٝ املتفاعوٞ ٗ عبازٝ . ٗ املطو٘ب : 

 .اكتب عبازٝ اهطسعٞ اه٘ضطٚٞ هوتفاعى. 

 .( 2احطب اهطسعٞ اه٘ضطٚٞ الضتٔالنNO بني اهصًِني ) 50 0 s  اهصًِني ٗ 200 150 s. 

 .( 2احطب اهطسعٞ اه٘ضطٚٞ هتشلىO بني اهوخظتني ) 150 100 s.  

 انتهت األسئلة****

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

 األولالننوذج 



 

 االضٍ:              ملادة الكيميــــاء املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                      

                                  اهشعبٞ:الدوام الصباحي        ( 0202 – 0202الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                   

 درجة( 40 :                                                                                                  )ورقة إجابتك مما يأتي, و انقلها إىل: اخرت اإلجابة الصحيحة األولالسؤال 
  :ُٚ٘تسْٗإىل بسٗتْ٘ حصاَ االضتقساز ُتٚحٞ حت٘ي  حتتحيدث يف اه٠ِ٘ اهيت تقع  1)

 a) حت٘ي ًّ اهِ٘ع أهفا  b) اهِ٘ع بٚتاحت٘ي ًّ  c) حت٘ي ًّ اهِ٘ع ب٘شٙتْ٘ d) األضس اإلهلرتُٗٛ

 :طبٚعٞ جطٌٚات أهفا2) 

تطابق ُ٘اٝ اهلٚوَٚ٘ c) أً٘ج كٔسطٚطٚٞ d) ب٘شٙرتُٗات
4

2 He (b ٞاهلرتُٗات عاهٚٞ اهطسع (a 

 :ًّ غاش عِد دزجٞ حسازٝ ثابتٞ علطًا ًع ضػط ذهم اهػاشٙتِاضب ححٍ عِٚٞ 3) 

 a) قاُْ٘ شازي b) غسآاَقاُْ٘  c) قاُْ٘ ب٘ٙى  d) قاُْ٘ داهتْ٘

(g)هدٙم اهتفاعى املٌجى باملعادهٞ:  4) (g) (g)A B 2C  (ٝفإْ عبازٝ اهطسعٞ اه٘ضطٚٞ هتشلى املادCٛٓ ): 
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 درجة( 45)                                                              أعط تفسريًا علميًا لكلٍّ مما يأتي:                                                                                            :الثانيالسؤال 

(1 
238 4 0 206

92 2 1 82U x He y e Pb Energy    ْفإx 8 , y 6 . 

 ٙستفع املِطاد يف اجل٘ عِد تطخني اهل٘ا١ داخوٕ.2) 

2) اإلٙتاْضسعٞ تفاعى احرتاق 3)  6C H)  4) اهب٘تاْأكرب ًّ ضسعٞ تفاعى احرتاق 10C H). 

 الرابع( 40للثالث,  25للثاني,  20ل , ألول 30أجب عن األسئلة اآلتية:                                                                                       ) :الثالثالسؤال 
ِّ ُ٘ع  1)   تفاعى:اهتخ٘ي أٗ اهأكٌى اهتفاعوني اهِ٘ٗٙني اآلتٚني ٗ ض
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) ٙطتخدَ ُظري اهف٘ضف٘ز 2)

32

15 P ) 14)يف ًعاجلٞ ًسض اهو٘كٌٚٚا, فإذا عوٌت أْ عٌس اهِصف هلرا اهِظري املشع days .) 

70بعد)عِٚٞ ٓرا اهِظري احطب اهِطبٞ املتبقٚٞ ًّ       days .) 

ٔا 3) ٛ غاش األٗكطحني ححٌ ٞ تتخٌى اهضػط اهعاه ُٚ عد  ًٞ ٙٗ ٜ حا 200)حت٘ L)ٜ طٗا ْ ضػط غاش األٗكطحنيٙ  ت أ 164)فإذا عٌو atm)  

     (ٞ 27عِد اهدزج C ) احطب . .ٞ ٙٗ ٞ غاش األٗكطحني داخى احلا )                كتو
1 1R 0.082 L.atm.mo .K O:16 ) 

ِاضٞب4)  ٛ يف شسٗطً  (g):حيدث اهتفاعى اآلت (g) (g)2A 2B C (ٝ ني تػري تسكٚص املاد ٗ قد متّ تٚع ,A:ٛ فق اجلدٗي اآلت  ّٗ  (خالي اهصً

  1A   mo  0.01 0.007 0.006 0.005 0.004 

t (s) 0 50 100 150 200 

  .(B( ٗ )C( ٗ عبازٝ اهطسعٞ اه٘ضطٚٞ هتشلى املادتني )A)ضتٔالن املادٝاه٘ضطٚٞ الطسعٞ اهاكتب عبازٝ . ٗ املطو٘ب : 

 . ٝاهطسعٞ اه٘ضطٚٞ هوتفاعى.اكتب عباز 

 .( احطب اهطسعٞ اه٘ضطٚٞ الضتٔالنA بني )اهوخظتني  50 0 s  ٗاهوخظتني
 
 200 150 s. 

 .( احطب اهطسعٞ اه٘ضطٚٞ هتشلىC بني اهوخظتني ) 150 100 s.  

 انتهت األسئلة****

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

 الثانيالننوذج 


