االمتحان النصفي  -العام الدراسي 4102/4102
مادة الكيمياء -الثالث الثانوي العلمي (ب)

االسم:

الدرجة411 :
المدة :ساعتين

أوالً :اختاري اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي 20/ :درجة /
 لكي يتحول عنصر الثوريوم
 )Aجسيم ألفا

فإنه يصدر:

تلقائيا ً إلى

 )Cنيوترون

 )Bبوزيترون

 في التفاعل األولي اآلتيA(g) + 2B(g)  2C(g) :

 )Dجسيم بيتا

زدنا تركيز المادة  Aأربع مرات  ،كم يجب تغيير تركيز المادة  Bكي

تبقى سرعة التفاعل كما هي:
 )Bننقص  Bأربع مرات
 )Aتزيد  Bمرتين
ثانيا ً :أعطي تفسيراً علمي ًا لكل مما يلي 20/ :درجة/

 )Cنزيد  Bأربع مرات  )Dننقص  Bمرتين

 -1إصدار بعض النوى المشعة لإللكترونات المؤلفة لجسيمات بيتا.
 -2تزداد سرعة التفاعل الكيميائي في التفاعالت الغازية بازدياد الضغط.
ثالثاً :أجيبي عن األسئلة اآلتية  40/ :درجة/
 -1اكتبي المعادلة الكيميائية الحرارية المعبرة عن احتراق غاز الميتان في الشروط القياسية علماً أنه يرافق احتراقه انتشار حرارة
تساوي

890KJ.

 -2اعتمدت نظرية التصادم على فرضين رئيسيين  ،اذكريهما.
 -3حددي جهة انزياح التوازن اآلتي H2O(g) + O2(g) :

) H2O2(gعند سحب بخار الماء من وسط التفاعل  ،وما تأثير ذلك

على قيمة ثابت التوازن Kc
 -4اكتبي المعادلة الكيميائية المعبرة عن اكسدة الغول الثانوي  ،ما اسم المركب العضوي الناتج.
رابعاً :حلي المسائل اآلتية  30 + 35 + 35 + 20/ :درجة /
المسألة األولى :يحترق الكربون وأول أكسيد الكربون في الشروط القياسية وفق المعادلتين اآلتيتين :
)C(s) + O2(g)  CO2(g
H1 = - 393, 5 Kj
)CO(g) + O2 (g)  CO2(g
H2 = - 283 Kj
احسبي انتالبية تكون أول أكسيد الكربون اعتماداً على المعادلتين السابقتين.
المسألة الثانية  :ليكن لدينا التفاعل األولي اآلتـــــــــــي2A(g) + B(g)  2C(g) :
فإذا علمت أن نسبة التركيز االبتدائيين :

 

 

وازني بين السرعة االبتدائية لهذا التفاعل وسرعته بعد زمن يصبح فيه

 Bنصف ما كان عليه في البدء.
المسألة الثالثة :في التفاعل العكوس اآلتي2SO2(g) + O2(g) :
, O2= 0,01
احسبي التركيز االبتدائي لـ SO3

) 2SO3(gكانت التراكيز عند بلوغ التوازن:

,  SO2 = 0.02

SO3 = 0,2

 احسبي ثابت التوازن Kc

المسألة الرابعة :نعامل ) (100mlمن محلول االيتانال بكمية كافية من محلول تولـــِن فيتشكل راسب كتلته (10,8) g
 اكتبي معادلة التفاعل واحسبي تركيز محلول االيتانال المستعمل )

-1

(g.

 احسبي كتلة االيتانول الالزمة الستحصال )  (10من محلول االيتانال السابق.
H=1

O = 16

C= 12
انتهت األسئلة

Ag = 108

