
         

 4102/4102العام الدراسي    -االمتحان النصفي          

 ث الثانوي العلمي )حـ( الثال  -مادة الكيمياء                                                        

     

 درجة / 20أواًل: اختاري اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي:  /    

      ساعة هي:   50ساعة فإن نسبة ما يتبقى منه بعد  10إذا كان عمر النصف لعنصر مشع 
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                         D )

 

  
 

   :في التفاعل اآلتيA(g)+ 3B (g)  2C(g)        التركيز االبتدائي للمادةB   أصبح ثانية(10)وبعد          1,5يساوي 

B= 0,6                 ( فالسرعة الوسطية للتفاعل     السابق(             

  A  )0.15                   B )0.06               (C 0.3                       D )0.03 
 درجة/ 20ثانياً : أعطي تفسيرًا علميًا لكل مما يلي: /

 تزداد سرعة التفاعل الكيميائي المتجانس بازدياد تراكيز المواد المتفاعلة. -1

 ترات الموافقة.درجة غليان األلدهيدات والكيتونات أعلى من درجة غليان االي -2

 درجة/ 40ثالثًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية : /

    اكتبي المعادلة النووية المعبرة عن تفاعل قذف نواة النحاس  -1
 بالنيوترون ، ما اسم هذا التفاعل ؟   

 ن عنصريه في الشروط القياسيةاكتبي المعادلة الكيميائية الحرارية المعبرة عن تكّون مولين من غاز كلور الهيدروجين بدءًا م -2

       .HF (HCl) = - 92KJعلمًا أن     

 بيني أثر زيادة الضغط على كل من   CO(g) + 2H2(g)            CH3- OH(g)يحدث التفاعل المتوازن اآلتي في شروط مناسبة :  -3

 Kcحالة التوازن وثابت التوازن     

 لمعبرة عن أكسدة الغول الثانوي ، ما اسم المركب العضوي الناتج؟اكتبي المعادلة الكيميائية ا -4

 درجة / 20 + 35 + 35 + 30رابعًا: حلي المسائل اآلتية : /

        kJ 286 –وللماء السائل        kJ 242 –: إذا كانت انتالبية التكون القياسية لبخار الماء المسألة األولى

 حراريًا ولماذا؟      بيني أيهما أكثر ثباتا ً 

  احسبي كمية الحرارة الالزمة لتحويل مول واحد من الماء السائل إلى بخارH2      H2O (g)      

 الذي تركيزه  Bمن محلول المادة     500مع           0.4الذي تركيزه  Aمن محلول المادة     500: نمزج  المسألة الثانية

 2A + B  2C + Dفيتم التفاعل األولي اآلتي :          0.2    

  احسبي سرعة التفاعل االبتدائية علمًا أنK = 5  10-2  

  احسبي تركيز المادةD  وسرعة التفاعل بعد زمن يصبح فيهC = 0.06        

 2H(g)               H2(g) + 2(g)يتفكك يود الهيدروجين في شروط مناسبة حسب المعادلة :  المسألة الثالثة:

         H  eq = 0,6        ,    H2eq = 2eq  = 0,1فإذا علمت أن التراكيز عند بلوغ التوازن 

  احسبي ثابت التوازنKc  واستنتجي قيمةKp         .احسبي تركيز االبتدائي ليود الهيدروجين 

 بكمية كافية من محلول فهلنغ  g.   -1 (22)من محلول االيتانال الذي تركيزه  (   100)نعامل  : المسألة الرابعة

   كتلة الراسب المتكون. اكتبي المعادلة المعبرة عن التفاعل الحاصل واحسبي 

  من محلول االيتانال السابق. (1احسبي كتلة االيتانول الالزمة الستحصال )        Cu = 64     C = 12      O = 16       H = 1 

 انتهت األسئلة

:االسم  
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