
 

 

 االضه:                  االمتحان الفصلي األول لدوام الظهرية                                                                                                                 

 ، املدٗ: ضاعتا200ٌالدزد٘:                                                  الكينيـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                     
 التازٓخ:                            (0202 – 0202)الثالث الثانوي العلني                                                                                                                

 درجة( 40 )                                                                                     إجابتك:مما يأتي, و انقلها إىل ورقة لكل : اخرت اإلجابة الصحيحة السؤال األول
 :الرزٖ اعددٍ تخْل إىل ىْاٗ عيصس آخس( تطلق دطٔه بٔتا فت86ىْاٗ مشع٘ عددٍا الرزٖ ) 1)

84 (d 85 (c 87 (b 86 (a 

27( عيد الدزد٘ )V)حذه عٔي٘ غاش 2)  Cٌْثبات الضغط، ّ عيدما ٓصبح حذنَا ثلح ما كاٌ علُٔ فإٌ دزد٘ احلسازٗ تل ّ ): 

27 C (d 27 C (c 173 C (b 173 C (a 

(g) :مً أدل التفاعل األّل3ٕ)  (g) (g)2A B 2C 
 

 :مستني فإٌ ضسع٘ التفاعل (Aإذا اشداد تسكٔص املادٗ )    

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

 :عيد بلْغ حال٘ التْاشٌ يف التفاعالت املتْاشى٘ 4)

 a) .ٓيخفض تسكٔص املْاد الياجت٘ b) .تيخفض ضسع٘ التفاعل املباشس

 c) .تجبت تساكٔص املْاد املتفاعل٘ الياجت٘ d) .تصداد ضسع٘ التفاعل املباشس

 درجة( 60)                                                                                                                                                                       أجب عن األسئلة اآلتية:السؤال الثاني: 
) تلتقط ىْاٗ السّبٔدْٓو 1)

81

37 Rb ) ٌْاللرتّىًا فتتخْل إىل ىْاٗ اللسٓبت(Kr)ّْل املعادل٘ اليّْٓ٘ املعربٗ عً ٍرا ،اكتب  التخ

 ّ اذكس ىْعُ.    

 لدٓم اجلدّل اآلتٕ: 2)

 P atm 6 8  

V m 4  12 

P . V  24 24 

A.  امأل الفساغات املياضب٘.اىقل اجلدّل إىل ّزق٘ إدابتم ّ 

B. ُما اضه القاىٌْ املعرب عي. 

C.  اخلط البٔاىٕ لتغريات )ازضهP . V( ٘بدالل )P ). 

 أعط تفطريًا علنًٔا لللٍّ مما ٓأتٕ: 3)

A.  ٘ضسع٘ تفاعل محض كلْز املاء مع مطخْق الصىم أكرب مً ضسع٘ تفاعلُ مع صفٔخ٘ الصىم هلا ىفظ اللتل     

 .بالشسّط ذاتَاّ 

B.  ٘التفاعل باشدٓاد تساكٔص املْاد املتفاعل٘.تصداد ضسع 

التفاعل املتْاشٌ املعّبس عيُ باملعادل٘ اآلتٔ٘:يف  4)
 5(g) 3(g) 2(g)PC PC C H 0   :املطلْب ّ، 

A. عالق٘ كل مً ثابيت التْاشٌ  اكتب(CK ) ّ(PK.) 

B.  ٙحال٘ التْاشٌبًّٔ أثس شٓادٗ دزد٘ احلسازٗ عل. 

 

 (ةللثالث 35, ةللثاني 35,  ىلألول 30)                                                                                                       اآلتية: الثالثالسؤال الثالث: حل املسائل 



 

 

  املسألة األوىل:

20)عنس اليصف لُ   (m)عيصس مشع كتلتُ  s)  ً60)ّ بعد شم s)  ٘ٔ2.5)كاىت اللتل٘ املتبق g)،: املطلْب ّ 

 . احطب كتل٘ العيصس املشع(m).  

 . 80)احطب اللتل٘ املتفلل٘ بعد s). 

  الثانية:املسألة 

200ميصج ) m( ٗمً حملْل ماد )A( ِتسكٔص )-15 mo 300( مع ). m( ٗمً حملْل ماد )B( ِتسكٔص )-12 mo . ،)

2Aاآلتٔ٘ : اللٔنٔائٔ٘  املنجل باملعادل٘ األّلٕ فٔخدخ التفاعل يف دزد٘ حسازٗ مياضب٘  B 3C  

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

 .احطب قٔن٘ الطسع٘ االبتدائٔ٘ هلرا التفاعل . 

ٓيقص فُٔعل بعد شمً . احطب قٔن٘ ضسع٘ التفا
 

 A  10.4-)مبقداز mo . .) 

 . ٗاحطب تسكٔص املاد(C )عيد تْقف التفاعل . 

  الثالثة:املسألة 

 :املتْاشٌ املنجل باملعادل٘ اآلتٔ٘التفاعل اء مغلق جيسٖ يف ّع

(g) (g) (g) (g)A 2B C 2D 
 

  :لنْاد ٍٕ الرتاكٔص االبتدائٔ٘ لكاىت إذا عيد دزد٘ حسازٗ مياضب٘ 

       -1 -1B 0.6 mo , A 0.4 mo , C D 0. .    

ّ عيد بلْغ التْاشٌ ٓصبح    -1D 0.4 mo . ،:املطلْب ّ 

 .( ٌاحطب قٔن٘ ثابت التْاشCK.هلرا التفاعل ) 

 .( ٘ما قٔنPK) ؟هلرا التفاعل 

 . ٗما أثس شٓاد( ٗكنٔ٘ املادBفقط علٙ حال٘ التْاشٌ؟ )  

 انتهت األسئلة****

 مع كل الرضا واحلب              واهلل ولي التوفيق

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


