
 

 

 االضي:                   الدوام الصباحياالمتحان الفصلي األول                                                                                                                  

 ، املدّ: ضاعتان200الدزجْ:                                                      الكينيـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                     
 التازٍخ:                               (0200 – 0202)الثالث الثانوي العلني                                                                                                                      

 درجة( 50 )                                                                                     ورقة إجابتك: مما يأتي, و انقلها إىللكلٍّ : اخرت اإلجابة الصحيحة السؤال األول
 :تكرف نٌاّ عنصس غري وشع يف تفاعن االلتكاط النًٌِ جبطَي 1)

 a) النٌَتسًن b) الربًتٌن c) البٌشٍرتًن d) ألفا

(عند الضػط)1.5L(ححىوا)2NO)عَنْ ون غاش2) 
35.6 10 pa) (فإن ححي الػاش عندوا ٍصبح ضػطى

41.5 10 paًٍِطا ): 

0.15L (d 0.5L (c 0.56L (b 5.6L (a 

(g)2: لدٍك التفاعن األًلُ اآلتُ 3)  (g) (g) 2(g)NO CO NO CO  
 

(  تطاًِ )2NO)فإذا عمىت أن الطسعْ الٌضطَْ الضتوالك غاش     
3 1 14 10 mo . .s   فإن الطسعْ الٌضطَْ لتشكن ،) 

(  وكدزّ بـ)2COغاش )    
1 1mo . .s 

 تطاًِ: ( 

32 10 (d 32 10  (c 34 10 (b 34 10  (a 

(g): لدٍك التفاعن العكٌس املتٌاشن اآلتُ 4)  2(g) 2(g)2 NO O 2 NO 
 

 عند شٍادّ الضػط الكمُ لمػاشات وع بكاء دزجْ احلسازّ ثابتْ خيتن التٌاشن ً ٍسجح التفاعن يف االجتاي:    

 a) (2O)شٍادّ كىَْ  b) (NO)شٍادّ كىَْ  c) (2NO)نكصان كىَْ d) (2NO)شٍادّ كىَْ 

 :( ون احملالَن اآلتَْ املتطاًٍْ الرتاكَص هٌ حممٌهpH)احملمٌه املائُ الرِ لى أكرب قَىْ 5) 

3CH COOH (d 3HNO (c 4NH OH (b NaOH (a 

 درجة( 30)                                                                                                                                                :أعِط تفسريًا علميًا لكل مما يأتيلثاني: السؤال ا
 .بَتااصداز النٌاّ لإللكرتًنات املؤلفْ جلطَىات  1)

 .تصداد ضسعْ التفاعن بازتفاع دزجْ احلساز2ّ) 

لدٍك التفاعن العكٌس املتٌاشن اآلتُ: 3)
 

o

2(g) 2(g) 3(g) r n2SO O 2SO H 0
  ، 

 عند شٍادّ دزجْ احلسازّ خيتن التٌاشن ً ٍسجح التفاعن يف االجتاي الرِ تنكص فَى قَىْ ثابت التٌاشن.    

 (ةالرابع 25, ةللثالث 35, ةللثاني 35,  ىلألول 25)                                                                           :حل املسائل األربع اآلتيةالسؤال الثالث: 
  املسألة األوىل:

دزجْ عند  (3L)يف ًعاء ححىى  ( HC)ون غاش كمٌز اهلدزًجني ( 3.65g)وع  (3NH)ون غاش النشادز  (5.1g)ٍتفاعن 

27)احلسازّ  C)،: املطمٌب ً 

 .اكتب املعادلْ املعربّ عن التفاعن احلاصن.  

 .بَّن حطابًَا وا هٌ الػاش املتبكُ بعد نواٍْ التفاعن. 

 ..احطب الضػط عند نواٍْ التفاعن بإهىاه ححي املادّ الصمبْ الناجتْ عن التفاعن الطابل 

أن : عمىًا      
1 1R 0.082L.atm.mo K    ( ،N:14 , H:1 , C :35.5) 



 

 

   الثانية:املسألة 

:اآلتُالتفاعن األًلُ لدٍك 
   (g) (g) (g)2A B 2C  

  :مىٌاد هُ الرتاكَص االبتدائَْ لعمىت أن فإذا عند دزجْ حسازّ وعَنْ 

     -1 -1

0 0 0
A 0.6 mo , B 0.5 mo , C 0. .   

)وطاًًٍا  (C)ثانَْ ون بدء التفاعن أصبح تسكَص املادّ  (20)ً بعد وسًز 
-10.4 mo  ، ً املطمٌب:(.

 . ْالٌضطَْ الضتوالك كن ون املادتني املتفاعمتني ً الطسعْ الٌضطَْ لتشكن املادّ الناجتْاكتب عبازّ الطسع . 

 .ْاكتب العالقْ اليت تسبط الطسعات الٌضطَْ الطابك. 

 . املادّ الطسعْ الٌضطَْ لتشكن احطب(C).   

 .اكتب عبازّ الطسعْ المخظَْ هلرا التفاعن.   

 . ًّاشن بني الطسعْ االبتدائَْ ً الطسعْ بعد شون ٍصبح فَى تسكَص املاد(C)  وطاًًٍا(
-10.4 mo .). 

 
  الثالثة:املسألة 

10) يف ًعاء وػمل ححىى (5PC)مخاضُ كمٌزٍد الفٌضفٌز ( ون 5mo)نضع  L ) ّفإذا ضّخن الٌعاء إىل دزجْ حساز ،

(g)5وعَنْ حيدث التٌاشن :   3(g) 2(g)PC PC C 
 

2ً بكُ يف الٌعاء عند التٌاشن ) mo( ون )5PC ،):املطمٌب ً 

 .( احطب ثابت التٌاشنCK.) 

 .( احطب ثابت التٌاشنPK( إذا عمىت أن )T 500K( ً )
1 1R 0.082L.atm.mo K ). 

 .( 5احطب النطبْ املئٌٍْ املتفككْ ونPC.حتٓ بمٌغ التٌاشن )  

 
  الرابعة:املسألة 

( تسكَصي )HCNحممٌه حلىض ضَانَد اهلدزًجني )
-10.2 mo ( ً دزجْ تأٍن احلىض تطاًِ ).

35 10 %، ) 

 :ً املطمٌب

 .ِاكتب وعادلْ تأٍن هرا احلىض يف املاء، ثّي حّدد األشًاج املرتافكْ )أضاس/محض( حطب بسًنشتد ً لٌز . 

 .( احطبpH.احملمٌه ) 

 .احطب قَىْ ثابت تأٍن احلىض.   

 
 انتهت األسئلة****

 مع كل الرضا واحلب              واهلل ولي التوفيق

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

 


