
  االسم:             2017/2018مادة الكيمياء  العام الدراسي  -املذاكرة األوىل                      

 200الدرجة:                                      الثالث الثانوي العلمي  )ب(                                              
 

 (درجة 30 مما يأتي: ) في كل اختاري اإلجابة الصحيحةوالً: أ

إذا كان الزمن الالزم لتفكك  -1
3

4
 :ساعة فإّن عمر النصف لهذا العنصر  72العينة من عنصر مشع يساوي    

(A 36                ساعة(B18             ساعة(C54               ساعة(D144 ساعة 

𝐻2(g)إذا تّم التفاعل اآلتي في الشروط القياسية:  -2 + 2(g)  2𝐻(g)     𝐻𝑟 𝑛
 = 51.8 𝑘𝐽 

.kJفإن انتالبية التفكك القياسية ليود الهيدروجين مقدرة  𝑚𝑜ℓ−1 :تساوي 

103.6(𝐷                    − 25.9 (𝐶             25.9 (𝐵                     − 51.8(𝐴 

𝐴(g)لدينا التفاعل اآلتي في شروط معينة: ليكن-3 + 3𝐵(g)  2𝐶(g)  فإذا كانت السرعة الوسطية الستهالك )B 1.08 𝑚𝑜ℓ. 𝑙−1. 𝑠−1) 

.𝑚𝑜ℓ)مقّدرة  Cفإن السرعة الوسطية لتكّون  𝑙−1. 𝑠−1) :تساوي 

1.62(𝐷                    0.54 (𝐶             0.72 (𝐵                     0.36(𝐴 

 درجة(20ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي: ) 

 الهيدروجينية من حدوث انشطار نووي.ال بّد لتفجير القنبلة  -1

 تزداد سرعة التفاعل الكيميائي برفع درجة الحرارة. -2

 درجة( 45ثالثاً: أجيبي عن األسئلة اآلتية : )

𝐶6تقذف نواة النتروجين بنيوترون فينتج نظير الكربون  -1
 وبروتون ، اكتبي المعادلة النووية المعبرة عن هذا التفاعل واذكري نوعه. 14

𝑍𝑛(𝑠)يحدث التفاعل األولي اآلتي في شروط مناسبة :  -2 + 2𝐻𝐶ℓ(𝑎𝑞) 𝑍𝑛𝐶ℓ2 (𝑎𝑞) + 𝐻2 (g) 

 أ( اكتبي عالقة السرعة الوسطية الستهالك حمض كلور الماء.

 ب( اكتبي قانون سرعة هذا التفاعل، وما تـأثير تحويل قطعة الزنك إلى برادة على سرعة هذا التفاعل، ولماذا؟

𝑁2𝑂4(g)لدينا التفاعل العكوس اآلتي : ليكن  -3  ⇄ 2𝑁𝑂2(g) 

, 𝑘𝑝أ( اكتبي عبارتي ثابت التوازن  𝑘𝑐                ب( اكتبي العالقة التي تربط بين𝑘𝑝 , 𝑘𝑐 .لهذا التفاعل 

 درجة( 35+ 45+  25رابعاً: حلي المسائل اآلتية: ) 

2𝐻2(g)ليكن لدينا التفاعلين اآلتيين في الشروط القياسية:  :المسألة األولى + 𝑂2 (g)  2𝐻2𝑂(ℓ)     𝐻1
 =  −572 𝑘𝐽 

𝑁2(g) + 3H2 (g) 2NH3(g)      H2
 = −92𝑘𝐽 

 ما هي انتالبية التكون القياسية للماء، وما هي انتالبية التفكك القياسية للنشادر؟ -1

2𝑁𝐻3(g)احسبي تغير االنتالبية المرافق للتفاعل اآلتي اعتماداً على التفاعلين السابقين.   -2 +
3

2
𝑂2 (g)  3𝐻2𝑂(ℓ) +  𝑁2(g) 

2𝑆𝑂2 (g): ليكن لدينا التفاعل األولي اآلتي: المسألة الثانية + 𝑂2(g)  2𝑆𝑂3(g) 

 سرعة هذا التفاعل.اكتبي قانون  -1

 التفاعل االبتدائية وسرعته بعد زمن يصبح فيه تركيز األكسجين نصف ما كان عليه علماً أّن التراكيز االبتدائية:وازني بين سرعة  -2

SO2 = 1.6 moℓ. l−1  ,   O2 = 1.2 moℓ. l−1 

SO20 كم تصبح سرعة التفاعل السابق عندما يصبح: -3  =  SO3 

𝐴(g)يحدث التفاعل المتوازن اآلتي في وعاء مغلق بشروط مناسبة :  :المسألة الثالثة +  𝐵(g)  ⇄ 2𝐶(g) 

A𝑒𝑞عند الوصول إلى حالة التوازن :   فإذا كانت التراكيز = 0.3 𝑚𝑜ℓ. 𝑙−1 , Beq =  Ceq = 0.2 𝑚𝑜ℓ. 𝑙−1 

 B, Aاحسبي التركيزين االبتدائيين لكل من  -pk         3استنتجي قيمة ثابت التوازن  -ck              2احسبي ثابت التوازن  -1

 انتهت األسئلة


