
 

 االضه:                              ملادة الكيميــــاء املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                      

                                  الشعب٘:               ريةلدوام الظه( 0202 – 0202الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                   

 درجة( 40 :                                                                                                 )انقلها إىل ورقة إجابتكاخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي, و : األولالسؤال 
 :التخْل مً ىْع ألفا 1)

 ( ّ ال ٓتػري العدد الرز4ٖٓيكص عدد الهتل٘ )
(b ( ٘2( ّ ٓيكص العدد الرزٖ )4ٓيكص عدد الهتل) 

(a 

 c) (1ال ٓتػري عدد الهتل٘ ّ ٓصداد العدد الرزٖ ) d) (1ال ٓتػري عدد الهتل٘ ّ ٓيكص العدد الرزٖ )

 :علٙٓتْقف عنس اليصف للعيصس املشع 2) 

 a) ىْع العيصس املشع b) نتل٘ العيصس املشع c) دزج٘ احلسازٗ d) الضػط

(g)2لدٓو التفاعل املنجل باملعادل٘:  3)  2(g) (g)H C 2HC   ٍٕٗالتفاعل  ضسع٘فإٌ عباز: 
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 :طاق٘ التيشٔط ٍٕ 4)

احلد األدىٙ مً الطاق٘ الْاجب تْافسِ لْصْل طاق٘ 

 الطاق٘ الالشم٘ لفصل اليْاٗ إىل مهْىاتَا األضاضٔ٘ b) املْاد املتفاعل٘ إىل احلال٘ االىتكالٔ٘
(a 

 c) تفاعل اىشطاز ىّْٖالطاق٘ الالشم٘ حلدّث  d) الطاق٘ امليتشسٗ عً تفاعل احرتام الفخه

 درجة( 45)                                                              أعط تفسريًا علميًا لكلٍّ مما يأتي:                                                                                            :الثانيالسؤال 
 .حنْ اللبْس املْجب ملهجف٘ مشخْى٘احنساف جطٔنات بٔتا  1)

 .ال ٓدخل تسنٔص املاء يف عبازٗ ضسع٘ التفاعل2) 

 .التفاعالت الطسٓع٘ حتتاج إىل طاق٘ تيشٔط ميخفض3٘) 

 الرابع( 40للثالث,  20للثاني,  25ل , ألول 30أجب عن األسئلة اآلتية:                                                                                       ) :الثالثالسؤال 
 تفاعل:التخْل أّ الأننل التفاعلني اليّْٓني اآلتٔني ّ ضهِّ ىْع  1)
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وإذا علنت ٌأ عنس اليصف لعيصس  2) ) الرتٓتْٔ

3

1H )( ٖ 12.3ٓطّا years ً49.2بعد) الرتٓتْٔو(. احطب اليط٘ب املتبك٘ٔ م years.)  

: لدٓو التفاعل غري األّلٕ اآلتٕ 3) 
 (g) 2(g) 2(g) 2 (g)2NO 2H N 2H O  , انتب عبازٗ ضسع٘ ٍرا التفاعل إذا  

ُّ ٓته علٙ مسحلتني:       (g)علنت أى 2(g) 2 (g) 2 (g)2NO H N O H O   تفاعل بطٕء 

                                                                   2 (g) 2(g) 2(g) 2 (g)N O H N H O   تفاعل ضسٓع 

:( ّفل املعادل٘ اآلتA٘ٔٓتفهو املسنب الػاشٖ ) 4)
 (g) (g) (g)A B C , 

 :عيد إجساء التحسب٘ لعدٗ مساتّ ُضحَِّلْت البٔاىات اآلتٔ٘      

 زقه التحسب٘  1
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  .حّدد زتب٘ التفاعل, ثّه انتب عبازٗ ضسع٘ التفاعل. ّ املطلْب : 

 .احطب ثابت ضسع٘ التفاعل. 

 انتهت األسئلة****

 مع كل الرضا واحلب              واهلل ولي التوفيق
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