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 (                                 Cالعلمي ) الثالــــث الثانوي                                                             
   

 رجة(د 40: )يأتياختاري اإلجابة الصحيحة يف كل مما  –أوالً    
 بروتون ونيوترن d)بروتونني و نرتون        c)بروتونني ونيوترونني          b)بروتون ونيوترون     a)حيوي جسيم ألفا:  -1    
 بثبات الضغط يساوي: 330Kفإّن حجمها يف الدرجة  150Lيساوي  300Kإذا كان حجم عينة من غاز يف الدرجة  -2    

       120L (d                135L(c                     165L(b                 180L(a 

.𝑚𝑜ℓ تساوي  3C            (g)+ B (g)A2(g)يف التفاعل اآلتي :  Cإذا كانت السرعة الوسطية لتكون املادة  -3     𝐿−1𝑆−10.72  
.𝑚𝑜ℓفإّن السرعة الوسطية هلذا التفاعل مقدرة           𝐿−1𝑆−1  :تساوي 

      (a 0.36              0.24 (b                 0.216 (C                 0.48 (D 

 مع بقاء درجة احلرارة ثابتة فإنه:  2NH              2(g)+ 3H 2(g)N(g)3عند زيادة الضغط يف التفاعل املتوازن اآلتي:   -4    
      (a         يرجح التفاعل العكسي(b       يرجح التفاعل املباشر(c      تزداد كمية املواد املتفاعلة(D تنقص كمية النشادر 

    ً   (درجة 20: )أعطي تفسريًا علميًا لكل مما يأتي –  ثانيـا
 احنراف جسيمات ألفا حنو اللبوس السالب ملكثفة مشحونة. -1    
 التفاعالت اليت حتتاج إىل طاقة تنشيط كبرية تكون بطيئة.  -2    
    ً  (درجة 20: )أجييب عن السؤالني اآلتيني – ثالثـا
𝐾𝑟36الكرتونًا من مدارها الداخلي متحولة إىل الكريبتون  bRتلتقط نواة الروبيديوم   -1    

 اكتيب املعادلة النووية املعربة عن التحول  81
 النووي وحددي نوعه.         

 الثابتني.واستنتجي العالقة بني هذين  c, KpKثابت التوازن  عبارةاكتيب  CH             2(g)+2H (s)C(g)4ليكن لدينا التفاعل املتوازن اآلتي  -2    
    ً  درجة( 35+  35+  30+  20حلي املسائل اآلتية )  –  رابعــا

 نواة 10104يصبح عددها  150sوأنه بعد  101032إذا كان عدد النوى يف عينة من مادة مشعة يساوي  املســألة األولـــــى:    
 احسيب عمر النصف هلذه املادة املشعة -1    
 100sاحسيب عدد النوى املتفككة بعد  -2    
𝐶2𝐻5𝑂𝐻(ℓ)حيرتق االيتانول حسب املعادلة اآلتية:  املســألة الثانيــــــة:     + 3𝑂2(g)            2𝐶𝑂2(g) + 3𝐻2𝑂(ℓ) 
  C= 12    , O= 16   , H=1من االيتانول.                          2.3gاحسيب عدد موالت غاز األكسجني الالزم الحرتاق  -1    
.atm        R=0.082 L.atm.𝑚𝑜ℓ−1 1.2والضغط  27Cاحسيب حجم غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج يف الدرجة  -2     𝑘−1 
  2C            (g)+ B (g)2A(g)ليكن لدينا التفاعل األولي اآلتي:   الثالثـــــــة:املســألة     
 اكتيب قانون سرعة التفاعل  -1    
 ما التغري الذي يطرأ على سرعة هذ ا التفاعل إذا زدنا الضغط إىل مثلي ما كان عليه مع بقاء درجة احلرارة ثابتة. وضحي ذلك. -2    
.𝑚𝑜ℓاالبتدائية هلذ ا التفاعل علمًا أّن :  احسيب السرعة -3     𝐿−1   , B0  = 0.4 𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1       , 𝑘 = 0.10.5  = 0A 
.C = 0.5 𝑚𝑜ℓكم تصبح سرعة هذا التفاعل عندما يصبح  -4     𝐿−1 
2𝑁𝑂2(g)           2𝑁𝑂(g)وفق التفاعل املتوازن اآلتي:  2NOيتفكك  املســألة الرابعـــــة:     +  𝑂2(g)  فإذا كان الرتكيز 
.𝑚𝑜ℓاالبتدائي       𝐿−10.3  = 2NO  منه حتى بلوغ حالة التوازن. %80وأنه يتفكك 

 احسيب تراكيز املواد الثالث عند التوازن. -1   
 CKاحسيب ثابت التوازن  -2   
 ما تأثري زيادة الضغط على حالة التوازن مع بقاء درجة احلرارة ثابتة. -3   

 انتهت األسئلة

 

 

 

 االسم:
   2.00المدة: 

 200الدرجة:

 




