
                    
              2020/1202العام الدراسي  -   الكيمياءمادة  - االمتحان النصفي   

 (                              Bالعلمي ) الثالــــث الثانوي                                                             
   

 درجة(40: )يأتياختاري اإلجابة الصحيحة يف كل مما  –أوالً    
 ساعة فإّن الزمن الالزم لتفكك ثالثة أرباعه يساوي:  20إذا كان عمر النصف لعنصر مشع يساوي  -1    

        (a 10                ساعة(b 20                 ساعة(c 40                ساعة(d 60 ساعة 
.R=0.082 L.atm.𝑚𝑜ℓ−1 : فإّن عدد موالته حيث atm 0.41عند الضغط  30Lمساويًا 300Kإذا كان حجم عينة من غاز يف الدرجة  -2    𝑘−1  

      0.2 𝑚𝑜ℓ (𝑎               0.05 𝑚𝑜ℓ(b              1 𝑚𝑜ℓ (c                  0.5 𝑚𝑜ℓ(d 
 زدنا الضغط إىل مثلي ما كان عليه مع بقاء درجة احلرارة ثابتة فإّن  3 B (S)A +(g)          يف التفاعل األولي اآلتي : نواتج   -3    

 مرة 16تزداد  d)تزداد مثاني مرات       c)تزداد أربع مرات        b)تزداد مرتني          a)سرعة هذا التفاعل:         

 جيب أن:    H<0     3(g)2NH             2(g)3H + 2(g)Nللحصول على كمية أكرب من النشادر يف التفاعل املتوازن اآلتي:   -4    
        (a            نزيد الضغط(b          ننقص الضغط(c       نرفع درجة احلرارة(d ننقص كمية اهليدروجني 

    ً   (درجة 20: )أعطي تفسريًا علميًا لكل مما يأتي –  ثانيـا
 الكربون أكرب من سرعة انتشار غاز ثاني أكسيد الكربون يف نفس الشروط.سرعة انتشار غاز أول أكسيد  -1    
 ال تستهلك املواد املتفاعلة كليًا يف التفاعالت املتوازنة. -2    
    ً  (درجة 20: )أجييب عن السؤالني اآلتيني – ثالثـا
 استنتجي عبارة الضغط الكلي ملزيج غازي يتألف من غازين بثبات احلجم و درجة احلرارة.  -1    

 اكتيب معادلة تأين النشادر يف املاء وحددي األزواج املرتافقة أساس / محض حسب نظرية برونشتد ولوري. -2    
    ً  درجة( 35+  35+  30+  20حلي املسائل اآلتية )  –  رابعــا

 ساعة  20وعمر النصف هلا  32mgإذا كانت كتلة عينة من مادة مشعة  املســألة األولـــــى:    
 ساعة. 80احسيب الكتلة املتفككة بعد  -2ساعة                       60احسيب الكتلة املتبقية من هذه العينة بعد  -1    
 C27يف الدرجة  30Lحجمه  من غاز يف وعاء  𝑚𝑜ℓ0.5 نضع  املســألة الثانيــــــة:    
 احسيب ضغط هذا الغاز بثبات درجة احلرارة.          -1    
 بثبات احلجم atm 0.82اليت يصبح عندها ضغط الغاز السابق يساوي  Kاحسيب درجة احلرارة مقدرًة بـ -2    
.R=0.082 L.atm . 𝑚𝑜ℓ−1          احسيب حجمه يف الشرطني النظاميني.                                        -3     𝑘−1  
 ثانية من بدء التفاعل:  10فإذا كانت الرتاكيز بعد   2D            (g)+ 2B (g)A(g)حيدث التفاعل األولي اآلتي:   املســألة الثالثـــــــة:    

             A = 0.3 𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1  ,         B = 0.4 𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1  ,          D = 0.2 𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1      
   B  ,  Aاحسيب الرتكيز االبتدائي لكّل من -1    
 K=0.1احسيب سرعة التفاعل يف اللحظة املدروسة علمًا أّن  -2    
 Bاحسيب السرعة الوسطية للتفاعل السابق والسرعة الوسطية الستهالك  -3    
.D = 0.6 𝑚𝑜ℓ , كم تصبح سرعة التفاعل عندما يصبح  -4     𝐿−1  وماA عندئذ؟ 
 فإذا كانت الرتاكيز االبتدائية: 2C           (g)+ B (g)A(g)املتوازن اآلتي :  ليكن لدينا التفاعل املســألة الرابعـــــة:    

                 𝑚𝑜ℓ. 𝐿−10.5  = 0A,   𝑚𝑜ℓ. 𝐿−10.3  = 0B  وأّنه عند بلوغ التوازن كان𝑚𝑜ℓ. 𝐿−10.5  = eqC  

 عند التوازن.   B, Aاحسيب تركيز كل من -1    
 pKواستنتجي قيمة  CKاحسيب قيمة ثابت التوازن  -2    
 حددي التفاعل الراجح وبيين أّن هذه Q= 22إىل املزيج املتوازن السابق، فأصبح حاصل التفاعل  Cأضفنا كمية من املادة  -3   

 النتيجة تتفق مع قاعدة لوشاتولييه.        

 انتهت األسئلة
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