
 
 5112/5112العام الدراسي  الكيمياءمادة  -( 1ورقــة عمل)   

 انثبنــــث انثبنىي انعهمً                                                              

 درجة( 12اكحبً انمصطهح انعهمً انذي جدل عهٍه كم من انعببرات اَجٍة: ) أوالً : 

 يكَٕبث انُٕاة إنى بشٔحَٕبث ٔ ٍَٕحشَٔبث .......................انطبقت انالصيت نفصم  -1

 كًٍت انحشاسة انًُطهقت َخٍجت حكٌٕ يٕل ٔاحذ يٍ انًبء عُذ حعبدل حًط يع أعبط فً انًحبنٍم انًًذدة.................. -2

 ......................انحّذ األدَى يٍ انطبقت انالصيت نكً ٌكٌٕ انخصبدو بٍٍ انجضٌئبث فعبالً  ....... -3

 درجة( 12أجٍبً بصح أو غهط عهى كم من انعببرات اَجٍة وصححً انمغهىط منهب : )  ثبنًٍب:

    حخحٕل َٕاة انشادٌٕو  -1
    إنى َٕاة األكخٍٍُٕو      

 عُذيب حصذس بٕصٌخشٌٔ ................     

   عذد االنكخشَٔبث فً َٕاة انٍٕسإٍَو  -2
 ........................... 92ٌغبٔي       

 ٌعًم انحفبص عهى صٌبدة عشعت انخفبعم انكًٍٍبئً ٔصٌبدة طبقت انخُشٍط............. -3

 درجة( 01: اخحبري اإلجببة انصحٍحة فً كم ممب ٌأجً : ) ثبنثًب

   عُذ اَذيبج أسبعت بشٔحَٕبث حخشكم َٕاة انٓهٍٕو  -1
 ٌٔخحشس:    

  aٌٕبشٔح )           b           ٍٍَٕبشٔح )c          جغٍى بٍخب )dٍٍَٔبٕصٌخش ) 

        . H2                 H2O(g)            H = 44kJإرا عهًج أٌ  -2

 حغبٔي:  KJيٍ بخبس انًبء إنى عبئم يقذسة      0.1فإٌ كًٍت انحشاسة انًشافقت نخحٌٕم     

a )– 44              b )4.4                  c ) - 4.4            d )  - 440 

             0.36حغبٔي  Cكبَج انغشعت انٕعطٍت ، نخكٌٕ   A(g) + 3B(g)               2C(g)فً انخفبعم األٔنً اَحً:  -3

 حغبٔي :             يقذسة بـ   Bنزا حكٌٕ انغشعت انٕعطٍت الخخفبء   

a )– 0.54          b )0.54                 c )0.24            d )0.48 

 درجة (  01أعطً جفسٍزاً  عهمًٍب نكم ممب ٌأجً : )  رابعبً :

 انقُبهت االَشطبسٌت فخٍم صبعق نهقُبهت انٍٓذسٔجٍٍُت. -1

   (      .HF(HI) = 25.9 KJ )يشكب غٍش ثببج فً دسجت حشاسة انغشفت   Hٌعخبش  -2

 حضداد عشعت انخفبعم انكًٍٍبئً بشفع دسجت انحشاسة. -3

 درجة (  01+  01+ 51+  51حهً انمسبئم اَجٍة: )  خبمسًب:

 دقٍقت  15ٔعًش انُصف  mg 20: إرا كبَج كخهت عٍُت يٍ عُصش يشع حغبٔي انمسأنة األونى

 يب انكخهت انًخبقٍت يٍ ْزِ انعٍُت بعذ عبعت. -1

يب انضيٍ انالصو نٍخفكك  -2
 

 
 يٍ ْزِ انعٍُت .  

 جٕل فً كم دقٍقت.   1028 228حطهق انشًظ طبقت يقذاسْب  :انمسأنة انثبنٍة

 دقٍقت. 1.5احغبً انطبقت انخً حصذسْب فً  -1

C = 3  108 m.s-1 )احغبً يقذاس َقص كخهت انشًظ فً عبعت ٔاحذة عهًًب أٌ  -2
 )  

 : نٍكٍ نذٌُب انخفبعهٍٍ اَحٍٍٍ فً انششٔط انقٍبعٍت:  انمسأنة انثبنثة

2H2(g) + O2(g)   2H2                             ∆ H1 = - 572K.J                    

N2 (g) + 3H2(g)   2NH3(g)                        ∆H2 = - 92K.J                         

     NH3(g)   , H2قٍبعٍت نكم يٍ يب ًْ اَخبنبٍت انخكٌٕ ان -1

 + 2NH3(g)احغبً اَخبنبٍت انخفبعم اَحً اعخًبدًا عهى انخفبعهٍٍ انغببقٍٍ :  -2
 

 
 O2(g)  N2(g) + 3H2     

              2A(g) + B (g)              2C(g) نٍكٍ نذٌُب انخفبعم األٔنً اَحً:: انمسأنة انزابعة

                               : فإرا عهًج أٌ 
 
                        

 
             

 احغبً ثببج عشعت ْزا انخفبعم. -1 

 َصف يب كبٌ عهٍّ فً انبذء.  B احغبً عشعت انخفبعم انغببق بعذ صيٍ ٌصبح فٍّ  -2 

 ثبٍَت يٍ نحظت انبذء : 11بفشض أٌ انخفبعم قذ حٕقف بعذ  -3 

       a ٍاحغبً حشاكٍض كم ي  )C , B  ,A   .عُذ حٕقف انخفبعم 

       b ٌٕاحغبً انغشعت انٕعطٍت نهخفبعم انغببق ٔاحغبً انغشعت انٕعطٍت نخك )C   

 انحهث االسئهة


