
 

 

 االضه:                  االمتحان الفصلي األول لدوام الظهرية                                                                                                                 

 ، املدٗ: ضاعتا200ٌالدزج٘:                                                  الكينيـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                     
 التازٓخ:                            (0200 – 0202)الثالث الثانوي العلني                                                                                                                

 درجة( 50 )                                                                                     إجابتك:مما يأتي, و انقلها إىل ورقة لكل : اخرت اإلجابة الصحيحة السؤال األول
) ٓطسأ حتْل مً اليْع ألفا علٙ عيصس الْٔزاىْٔو 1)

238

92 U )فٔيتج عيصس: 

)الربّتكتٔيْو
234

91Pa) (d الجْزْٓو (
234

90Th) (c السادْٓو (
228

88Ra) (b األكتٔئْو (
228

89 Ac) (a 

 ثابت٘ ( مع بكاٛ دزج٘ احلساز300mLٗ(عيد الطػط اليظامٕ املطبل علُٔ لٔصبح حجنُ )1L)حيْٖ مكبظ غاش حجنُ  2) 

    (175C(مكدزًا بـ )atmّٖٓطا ): 

0.3 (d 333.3 (c 0.0033 (b 3.3 (a 

(g): اآلتٕ املتجاىظ لدٓك التفاعل األّلٕ  3) 2(g) 2(g)2NO O 2NO 
 

 فإذا ضػط املصٓج الػاشٖ االبتداٜٕ حبٔح ٓصبح حجنُ ثلح ما كاٌ علُٔ فإٌ الطسع٘ االبتدأٜ٘ هلرا التفاعل:

 a) مسات (9) تصداد b) ٗمس (12) تصداد c) مسٗ (18) تصداد d) مسٗ (27) تصداد

(g)2: لدٓك التفاعل العكْع املتْاشٌ اآلتٕ  4) 2(g) (g) 2 (g)CO H CO H O 
 

 عيد شٓادٗ الطػط الكلٕ للػاشات:    

 a) خيتل التْاشٌ ّ ٓسجح التفاعل يف االجتاِ املباغس. b) ٕخيتل التْاشٌ ّٓسجح التفاعل يف االجتاِ العكط

 c) ال ٓؤثس شٓادٗ الطػط علٙ حال٘ التْاشٌ. d) التْاشٌ ّٓسجح التفاعل يف شٓادٗ قٔن٘ ثابت التْاشٌ.خيتل 

 :كل مادٗ كٔنٔأٜ٘ قادزٗ علٙ ميح بسّتٌْ أّ أكجس إىل مادٗ أخسٚ تتفاعل معَا 5)

 a) محض أزٓئْع b) محض بْىػتد ّ لْزٖ c) أضاع أزٓئْع d) أضاع لْٓظ

 درجة( 30)                                                                                                                                                :تفسريًا علميًا لكل مما يأتي أعِطلثاني: السؤال ا
 .احنساف جطٔنات ألفا حنْ اللبْع الطالب ملكجف٘ مػخْى٘ 1)

 .ٓد يف اهلْاٛ السطب بطسع٘ أكرب مً قطع٘ حدٓد مماثل٘ هلا بالكتل٘ ّ الػسّط ىفطَاتصدأ بسادٗ احلد2) 

 يف التفاعالت املتْاشى٘ الياغسٗ للخسازٗ تصداد قٔن٘ ثابت التْاشٌ عيد اخنفاض دزج٘ احلسازٗ. 3)

 (درجة لكل مسألة 30)                                                                                                                                        اآلتية: األربعالسؤال الثالث: حل املسائل 
  املسألة األوىل:

ّْل ىْازٗ الْٔزاىْٔو املػع  )تتخ
238

92 U)  إىل ىْاٗ السصاص(
206

82 Pb) :٘ٔاملطتكس ّفل ضلطل٘ ىػاط اغعاعٕ ممجل باملعادل٘ اآلت 

238 4 0 206

92 2 1 82U x He y e Pb Energy   ،: املطلْب ّ 

 .احطب عدد التخْالت مً اليْع ألفا.  

 .احطب عدد التخْالت مً اليْع بٔتا. 

 ..٘ٔاكتب املعادل٘ اليّْٓ٘ الكل  

 . إذا علنت أٌ عنس اليصف للْٔزاىْٔو(
238

92 U) ّٖٓطا (
94.5 10)  ضي٘ ، احطب الصمً الالشو كٕ ٓصبح اليػاط 

)اإلغعاعٕ       
1
  .ما كاٌ علُٔ  (4



 

 

  الثانية:املسألة 

:اآلتٕاملتجاىظ التفاعل األّلٕ لدٓك 
   (g) (g) (g)2A B 2C  

  :لنْاد ٍٕ الرتاكٔص االبتدأٜ٘ لعلنت أٌ فإذا 

     -1 -1

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

)ّ ثابت ضسع٘ التفاعل 
 ، ّ املطلْب:(210-

 .احطب الطسع٘ االبتدأٜ٘ للتفاعل . 

 . ٗاحطب ضسع٘ التفاعل بعد شمً ٓصبح عيدِ تسكٔص املاد(B) .ىصف ما كاٌ علُٔ عيد بدٛ التفاعل 

 . احطب تسكٔص كل مً املْاد(A)  ،(B)  ،(C) .عيد تْقف التفاعل   

 

  الثالثة:املسألة 

(g)لدٓك التفاعل العكْع املتْاشٌ اآلتٕ:  (g) (g) (g)2A B 2C D 
 

  :لنْاد ٍٕ الرتاكٔص االبتدأٜ٘ لفإذا علنت أٌ 

       -1 -1

0 0 0 0
A 2 mo , B 1.5 mo , C D 0. .    

 مطآًّا  (C) أصبح تسكٔص املادّٗ عيد التْاشٌ  
-11mo  ّ املطلْب:، .

 .( ٌاحطب ثابت التْاشCK.) 

 . ٌاحطب ثابت التْاش(PK). 

 . تسكٔصأثس شٓادٗ بني ( ٗاملادB )   : ٙعلA-   ،    .ٌحال٘ التْاشB-.ٌقٔن٘ ثابت التْاش 

 

 الرابعة: املسألة 

حملْل حلنض اخلل تسكٔصِ )
-10.05 mo  :( ، ّ املطلْب%2تطاّٖ )( ّ دزج٘ تأًٓ احلنض .

 .ٖاكتب معادل٘ تأًٓ محض اخلل يف املاٛ، ثّه حّدد األشّاج املرتافك٘ )أضاع/محض( حطب بسّىػتد ّ لْز . 

 .( احطبpH.احمللْل ) 

 .احطب قٔن٘ ثابت تأًٓ محض اخلل.   

 انتهت األسئلة****

 واحلب              واهلل ولي التوفيق مع كل الرضا

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


