
                    
             2020/1202العام الدراسي  -   الكيمياءمادة  - االمتحان النصفي       

 (                             Aالعلمي ) الثالــــث الثانوي                                                             
   

 رجة(د 40 : ) يأتياختاري اإلجابة الصحيحة يف كل مما  –أوالً    
 دقيقة، فإّن نسبة ما يبقى منها بعد ساعة:  15بفرض أّن عمر النصف لعنصر مشع  -1    
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 بثبات  𝑚ℓ 400عند الضغط النظامي، فإّن قيمة الضغط املطبق على هذه العينة ليصبح حجمها  1Lإذا كان حجم عينة من غاز  -2    
 𝑎𝑡𝑚 (𝑑                    0.4 𝑎𝑡𝑚 (𝑐                 0.25 𝑎𝑡𝑚(𝑏         2.5 𝑎𝑡𝑚 (𝑎 4درجة احلرارة يساوي:        

 مرة( جيب أّن:  16) B (g)2A +(s)          كي تزداد سرعة التفاعل األولي اآلتي : نواتج   -3    
          (a            ننقص الضغط أربع مرات(b         ننقص احلجم مرتني(c        نزيد الضغط مرتني(d نزيد الضغط أربع مرات 

 للتفاعل: CK( فإّن قيمة ثابت التوازن 0.5 cK =)   2C                (g)+B (g)A(g)إذا كانت قيمة ثابت التوازن للتفاعل اآلتي:  -4    
         (g)+ 2B(g)2A          (g)4C            :1تساوي
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    ً   (درجة 20: )أعطي تفسريًا علميًا لكل مما يأتي –  ثانيـا
 سرعة انتشار األكسجني أكرب من سرعة انتشار ثاني أكسيد الكربون يف نفس الشروط. -1    
 إضافة حفاز يسرع الوصول إىل حالة التوازن. -2    
    ً  (درجة 20: )أجييب عن السؤالني اآلتيني – ثالثـا
 استنتجي عبارة كثافة غاز انطالقًا من قانون الغازات العام. -1    

 برونشتد ولورييف املاء، وحددي األزواج املرتافقة أساس /محض حسب نظرية   COOH-Hاكتيب معادلة تأين محض النمل  -2    
    ً  درجة( 35+  35+  30+  20حلي املسائل اآلتية )  –  رابعــا

   kg 1310152إذا كان مقدار نقصان كتلة الشمس يف ساعة واحدة تساوي  املســألة األولـــــى:    
 دقيقة. 15احسيب مقدار نقصان كتلة الشمس يف  -1    
   m.s 810C=3-1احسيب الطاقة اليت تصدرها الشمس يف نصف ساعة  -2    
  1atmوعند الضغط  C127على غاز ثاني أكسيد الكربون يف الدرجة  16.4Lحيوي وعاء حجمه  املســألة الثانيــــــة:    
  O=16 , C=12احسيب كتلته علمًا أّن  -2احسيب عدد موالت هذا الغاز.                 -1    
.R=0.082 L.atm.𝑚𝑜ℓ−1احسيب حجمه يف الشرطني النظاميني.                 -3     𝑘−1 
.𝑚𝑜ℓ ذي الرتكيز  Aمن حملول املادة   𝑚ℓ200 منزج   املســألة الثالثـــــــة:     𝐿−10.5   مع𝑚ℓ300    من حملول املادةB  ذي 

.𝑚𝑜ℓ 1 الرتكيز        𝐿−1  :فيحدث التفاعل األولي     اآلتيA+2B             2C+D   
 اكتيب قانون سرعة هذا التفاعل.       -1    
 k= 0.5احسيب السرعة االبتدائية هلذا التفاعل علمًا أّن  -2    
.C = 0.2 𝑚𝑜ℓ ,عندما يصبح  Dما هو تركيز املادة  -3     𝐿−1 .وما سرعة التفاعل عندئذ 
 معًا عند نهاية التفاعل. B, Aقبل املزج لكي يستهلك  Aاحسيب تركيز املادة  -4    
 فيحدث التفاعل اآلتي: D, Cمن كّل من   𝑚𝑜ℓ0.1و   Aمن .𝑚𝑜ℓ0 5 حيوي وعاء على  املســألة الرابعـــــة:    

      (g)+ D(g)C          (g) 2A    0.25 =فإذا كان ثابت التوازن هلذا التفاعلc K 

 هل مزيج الغاز املستعمل يف حالة توازن أم ال وملاذا؟ وضحي ذلك حسابيًا. -1    
 إذا مل يكن متوازنًا فحددي التفاعل الراجح مع التعليل. -2    
 ليكون املزيج  يف حالة التوازن.   Aكم جيب أن يكون عدد موالت  -3    

 انتهت األسئلة
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