
 

 

 االضه:                   الدوام الصباحياالمتحان الفصلي األول                                                                                                                  

 ، املدة: ضاعتان200الدزجة:                                                      الكينيـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                     
 التازيخ:                               (0202 – 0202)الثالث الثانوي العلني                                                                                                                      

 درجة( 40 )                                                                                     ورقة إجابتك: مما يأتي, و انقلها إىللكلٍّ : اخرت اإلجابة الصحيحة السؤال األول
 :إن قدزة جطينات بيتا على تأيني الػاشات اليت متس من خالهلا 1)

 a) أكرب من قدزة جطينات ألفا. b) أقل من قدزة جطينات ألفا.

 c) غاما. أشعةتطاوي من قدزة  d) غاما. أشعةأقل من قدزة 

 :يصداد ضػط غاش موجود يف وعاء مػلل عند2) 

 a) شيادة ذحه الوعاء b) شيادة عدد اجلصيئات c) نكصان دزجة احلسازة d) تػيري نوع الػاش

(g) :جيسي يف وعاء مػلل التفاعل األولي املنجل باملعادلة اآلتية3)  (g) (g)2A C D 
 

 إذا تضاعف الضػط الكلي فكط فإن ضسعة التفاعل:    

 a) تصداد أزبع مسات b) تكل أزبع مسات c) تصداد مستني d) تكل مستني

 للوصول إىل ذالة  العكطيتساكيص املواد الناجتة أقل من تساكيصها يف ذالة التواشن، يسجح التفاعل املباشس على التفاعل  4)

 :التواشن إذا كان    

P CK K (d CQ K (c CQ K (b CQ K (a 

 درجة( 40)                                                                                                                                                                       :أجب عن األسئلة اآلتيةالسؤال الثاني: 
)تكرف نواة عنصس النراس  1)
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29Cu التفاعل، املعادلة النووية املعربة عن هرا للنراس، اكتب( بنيوتسون فينتخ نظري مصع 

 و اذكس نوعى.    

 .اضتنتخ عبازة الضػط الكلي ملصيخ مكّون من ثالثة غاشات خمتلفة بجبات دزجة احلسازة و احلحه2) 

 أعط تفطريًا علنيًا لكلٍّ مما يأتي:3) 

A. .تصداد ضسعة التفاعالت الكينيائية باشدياد دزجة احلسازة 

B. تصدأ بسادة احلديد يف اهلواء السطب بطسعة أكرب من قطعة ذديد مماثلة هلا بالكتلة و بالصسوط ذاتوا. 

C. التفاعالت املتواشنة الناشسة للرسازة تنكص فيوا قينة ثابت التواشن بازتفاع دزجة احلسازة. 

التفاعل املتواشن املعّبس عنى باملعادلة اآلتية: لديك 4)
 3(s) (s) 2(g)CaCO CaO CO :و املطلوب، 

A. ( اكتب عبازة ثابت التواشنPK.هلرا التفاعل ) 

B. ( 2ما أثس نكصان كنيةCO.فكط يف ذالة التواشن؟ علل إجابتك ) 

 (ةالرابع 35, ةللثالث 35, ةللثاني 30,  ىلألول 20)                                                                           :حل املسائل األربعة اآلتيةالسؤال الثالث: 
  املسألة األوىل:

0.6)و عدد موالتوا (12L)ذحنوا  (2O)عينة من غاش األوكطحني  mo)  عند الضػط(1atm)  25)و دزجة احلسازة C) ،

 و املطلوب :عند الضػط و دزجة احلسازة ذاتوا ، (3O)إىل غاش األوشون  (2O)إذا حتوَّل غاش األوكطحني 

 .اذطب عدد موالت غاش األوشون الناتخ.  

 .اذطب ذحه غاش األوشون الناتخ. 



 

 

  الثانية:املسألة 

(g)عادلة اآلتية: نواتخ  للتفاعل املنجل باملُضحِّلت البيانات اآلتية عند إجساء التحسبة لعدة مسات  (g)A B  

 رقم التجربة  
1

A
mo .   

1
B

mo .  1 1
v

mo . .s  

1 0.1 0.1 31.23 10 

2 0.2 0.1 
32.46 10 

3 0.1 0.2 
34.92 10 

  .أوجد عالقة ضسعة التفاعل اللرظية، و ذّدد زتبة التفاعل. و املطلوب : 

 .اذطب قينة ثابت الطسعة. 

  الثالثة:املسألة 

 :املنجل باملعادلة اآلتيةالتفاعل األولي اء مػلل عند دزجة ذسازة ثابتة يف وعجيسي 

(g) (g) (g)A 3B 2C  

  :لنواد هي الرتاكيص االبتدائية لكانت فإذا 

     -1 -1

0 0 0
A 0.4 mo , B 0.6 mo , C 0. .   

3)و بفسض أن الطسعة االبتدائية  1 14.32 10 mo . .s  :و املطلوب ، ) 

 . ثابت ضسعة هرا التفاعلاذطب قينة . 

 فيىينكص  ضسعة التفاعل بعد شمن قينة . اذطب A مبكداز
-10.1mo .. 

 . اذطب تسكيص املادة(C)
 

   نصف تسكيصها االبتدائي. (B)بعد شمن يصبح فيى تسكيص املادة 

 الرابعة:املسألة 

5) يف وعاء مػلل ضعتى ( 2NO( من )3moمع ) (2SO( من )3moميصد )  L )دزجة ذسازة مناضبة، إىل  املصيخ و يطخن

 :املنجل باملعادلة اآلتيةاملتواشن فيردث التفاعل 

2(g) 2(g) 3(g) (g)SO NO SO NO 
 

CKأن قينة ثابت التواشن هلرا التفاعل )إذا علنت  0.25 ، ):و املطلوب 

 .( ما قينة ثابت التواشنPK؟) 

 . الػاشات املتفاعلة و الناجتة عند بلوغ التواشناذطب تساكيص كل من. 

 ..ما أثس شيادة الضػط الكلي فكط على ذالة التواشن؟ علل إجابتك  

 

 انتهت األسئلة****

 مع كل الرضا واحلب              واهلل ولي التوفيق

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

 


