
 
  االسم:          8201/9201العام الدراسي  - الكيمياءمادة  - 1ورقة عمل                   

 الثالــــث الثانوي العلمي                                                                 
   

 درجة( 60يأتي: ) اختاري اإلجابة الصحيحة في كل مما أوالً:      

النسبة  فإن  العنصر الواقع فوق حزام االستقرار إلى الحزام  عند عودة  -1     
𝒏

𝒑
  

 أ( تزداد            ب( تنقص                  ج( تصبح أصغر من الواحد          د( تصبح أكبر من الواحد       

𝑻𝒉𝟗𝟎وريوم  ثعدد النيوترونات في نواة ال  -2    
𝟐𝟑𝟒  

 324د(                                  144ج(                     234ب(               90أ(       

 عند اندماج أربع بروتونات ينتج نواة الهليوم ويرافقها تحرر: -3    

 الكترونينأ( ديتريوم          ب( تريتيوم                ج( بوزيترونين                          د(       

.𝑲𝐉 𝟗𝟐إذا كانت انتالبية تفكك غاز كلور الهيدروجين  -4     𝒎𝒐𝓵−𝟏   :فإن  تغير االنتالبية المرافق للتفاعل اآلتي 

𝑯𝟐(𝐠) + 𝑪𝓵𝟐(𝐠)                      𝟐𝑯𝑪𝓵(𝐠) 

 92د(                                   184ج(                184 –ب(                 –92أ(       

 فإن  تغير االنتالبية المرافق للتفاعل اآلتي:   KJ 57.2–من الهيدروجين   𝒎𝒐𝓵 0.2إذا كانت حرارة احتراق  -5    

2𝐻2(g) +  𝑂2(g)                 2𝐻2𝑂(ℓ)                          

 286د(                                572 ج(                -  572ب(            286 –أ(      

𝟐𝑯(𝐠)في التفاعل اآلتي  -6     +  𝑶(𝐠)                 𝑯𝟐𝑶(𝐠)      𝑯 =  −𝟗𝟐𝟔 𝑲𝑱   تكون طاقة الرابطةO-H ( 𝑲𝐉. 𝒎𝒐𝓵−𝟏) 

            463د(                                 463 –ج(                  926ب(            926– أ(      

 درجة( 20ثانياً: أعطي المصطلح العلمي المناسب لكل من العبارات اآلتية: )     

 ............. الطاقة الالزمة لفصل النواة إلى مكوناتها من بروتونات ونيوترونات. -1    

 ................... المشعة التي يتفكك أحدها ليعطي عنصراً آخر ويستمر التفكك لينتهي بعنصر مستقر. مجموعة العناصر -2    

 ................ الحالة التي توجد فيها المادة بشكلها الثابت المستقر عند الضغط القياسي. -3    

 ل حمض بأساس في المحاليل الممددة......................كمية الحرارة المنطلقة عند تكون مول واحد من الماء نتيجة تعدي -4    

 درجة(  40ثالثاً: أجيبي عن  األسئلة اآلتية: )     

 وازني بين جسيمات ألفا و جسيمات بيتا من حيث الشحنة و الكتلة و سرعة انتشارها. -1    

 ما هي الشروط الواجب توافرها كي يبدأ تفاعل االندماج النووي. -2    

     KJ 890 –اكتبي المعادلة الكيميائية الحرارية المعبرة عن احتراق الميتان علماً أّن احتراق مول منه يرافقه  -3    

𝑁2(g)ليكن لدينا التفاعل اآلتي :  -4     +  3𝐻2(g)                2𝑁𝐻3(g)    

       (a      .اكتبي عبارة السرعة الوسطية الختفاء الهيدروجين 

       (B .ما العالقة التي تربط بين السرعة الوسطية لتكون النشادر والسرعة الوسطية الختفاء الهيدروجين 

 درجة لكل مسالة(   20رابعاً: حلي المسائل اآلتية: )     

 عة، وما الزمن سا )96(ساعة، احسبي نسبة ما يتفكك منه بعد  )48(إذا كان عمر النصف لعنصر مشع يساوي  المسألة األولى:     

الالزم ليصبح النشاط اإلشعاعي لهذا العنصر      
1

8
 ما كان عليه.  

  J 2910  1368إذا كانت الطاقة التي تصدرها الشمس في ساعة واحدة تساوي  المسالة الثانية:     

      (a                   احسبي الطاقة التي تصدرها في دقيقة ونصف(b دقيقة. 1.5شمس خالل احسبي نقصان كتلة ال 

 علماً أنه يرافق احتراقهما  C(diamond) C , (graphite)اكتبي المعادلتين الكيميائيتين الحراريتين المعبرتين عن احتراق كل من المسألة الثالثة:    

              JK 393.5 –,    JK 395.4–   على الترتيب، ثم احسبي قيمةH   .المرافقة للتحول(graphite) C                (diamond) C 

 فحدث التفاعل الممثل  L 10في وعاء حجمه  Bمن الغاز  𝑚𝑜ℓ 0.2مع  Aمن الغاز  𝑚𝑜ℓ 0.5وضع  المسألة الرابعة:     

                  C2             (g)+ B (g)A 2(g)بالمعادلة اآلتية:         

    (b  ثانية علماً أّن عدد موالت  10احسبي السرعة الوسطية للتفاعل السابق بعدA   0.1في تلك اللحظة 𝑚𝑜ℓ وما السرعة 

 (انتهت األسئلةعندئذ.                       ) Bالوسطية الختفاء        

 

          (a  احسبي التركيز االبتدائي لكل منB , A   

 


