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

 200الدرجة:                                      الثالث الثانوي العلمي  )د(                                                
 

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

 يختلف عمر النصف لعنصر مشع باختالف: -1

(A             درجة الحرارة(B            الضغط(C      الحالة الفيزيائية للعنصر(D نوع العنصر المشع 

2𝐻(g)  𝐻2(g)إذا حدث التفاعل اآلتي في الشروط القياسية :  -2 +  2 (g)            𝐻𝑟𝑛
 = −51.8𝑘𝐽 

.𝑘𝐽)فإّن انتالبية التفكك القياسية ليوديد الهيدروجين مقدرة  𝑚𝑜ℓ−1): 

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

2𝑁𝑂2(g)  2𝑁𝑂(g)ليكن لدينا التفاعل األولي اآلتي:  -3 + 𝑂2 (g) 

 إذا زدنا حجم الوعاء الذي يحدث فيه هذا التفاعل مرتين فإن سرعته:

(A تزداد أربع مرات         (B          تنقص أربع مرات(C              تنقص مرتين(D تزداد مرتين 

 درجة( 20ثانياً: أجيبي بصح أو غلط على كل من العبارات اآلتية وصححي المغلوط منها: )

 يتكّون جسيم ألفا من بروتونين ونيوترونين فهي تطابق ذرة الهيليوم. -1

 الحرارة الممتصة عند تكّونه. يزداد ثبات المركب حرارياً كلما زادت قيمة -2

 درجة( 45ثالثاً: أجيبي عن األسئلة اآلتية : )

 أتّمي المعادلة النووية اآلتية وسّمي هذا النوع من التفاعالت: -1

 في الشروط  القياسية علماً أّن حرارة احتراقه القياسية 𝐶𝐻4 (g)اكتبي المعادلة الكيميائية الحرارية المعبرة عن احتراق الميتان  -2

.890𝑘𝐽−تساوي  𝑚𝑜ℓ−1 

𝑁2 (g)ليكن لدينا التفاعل األولي اآلتي في شروط مناسبة:  -3 +  3𝐻2(g)  2𝑁𝐻3(g) 

 أ( اكتبي العالقة المعبرة عن السرعة الوسطية لتكون النشادر.

 الوسطية للتفاعل السابق والسرعة الوسطية الختفاء الهيدروجين.ب( اكتبي العالقة التي تربط بين السرعة 

 ج( اكتبي قانون سرعة هذا التفاعل.

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

2𝐶𝑂(g)يحدث التفاعل اآلتي في الشروط القياسية:  :المسألة األولى + 𝑂2(g)  2𝐶𝑂2(g) 

𝐻𝑓(𝐶𝑂2)تفاعل علماً: لهذا ال احسبي تغير االنتالبية -1
 =  −393 𝑘𝐽. 𝑚𝑜ℓ−1  ,   𝐻𝑓(𝐶𝑂)

 =  −110 𝑘𝐽. 𝑚𝑜ℓ−1 

 احسبي حرارة االحتراق القياسية ألول أكسيد الكربون. -2

𝐴(g)في التفاعل األولي اآلتي: : المسألة الثانية + 𝐵 (g)  𝐶(g)  :كانت التراكيز في لحظة ما 

C =  A = 0.2 moℓ. l−1 , B = 0.3 𝑚𝑜ℓ. 𝑙−1 
 اكتبي قانون سرعة هذا التفاعل. -1   

 B ,  Aاحسبي التركيزين االبتدائيين لكل من  -2

 احسبي نسبة سرعة التفاعل االبتدائية إلى سرعته في اللحظة المدروسة. -3

𝐴(g)في التفاعل المتوازن اآلتي:  :المسألة الثالثة +  3𝐵 (g)  ⇄  2𝐶(g) 

Aeq:  التوازن كانت التراكيز عند بلوغ = 1𝑚𝑜ℓ. 𝑙−1 , Beq  = Ceq  = 2𝑚𝑜ℓ. 𝑙−1 

 cKاحسبي ثابت التوازن  -1

 واستنتجي قيمة سرعة التفاعل العكسي عندئذ. 1K  =0.1احسبي سرعة التفاعل المباشر عند التوازن علماً أّن:  – 2

 انتهت األسئلة

𝑈   𝐵𝑎 + 𝐾𝑟 + 3 𝑛 + ⋯….
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….
….
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