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 (                                 Dالعلمي ) الثالــــث الثانوي                                                             
   

 درجة(40: )يأتياختاري اإلجابة الصحيحة يف كل مما  –أوالً    
 من خاصيات جسيمات بيتا: -1    

      (a             شحنتها موجبة(b            كتلتها كتلة اهليدروجني العادي (C    ضعيفة النفوذية(D     كتلتها كتلة االلكرتون 
 تساوي: 330Kفإّن ضغط هذه العينة يف الدرجة  300Kيف الدرجة  1.5atmإذا كان ضغط عينة من غاز يف حجم ثابت يساوي  -2    

      1.56 atm (d             1.65 atm(c                   16.5atm (b                  15.6 atm(a 

 CH      2(g)       + 2H (s)C(g)4عند زيادة الضغط إىل مثلي ما كان عليه مع بقاء درجة احلرارة ثابتة يف التفاعل األولي اآلتي:  -3    

 تتنقص مثاني مرا d)تزداد مثاني مرات        c)تزداد مرتني          b)تزداد أربع مرات         a)فإّن سرعة هذا التفاعل :            
 عند زيادة الضغط مع بقاء درجة احلرارة ثابتة فإنه:  2SO            2(g)+O 2(g)2SO(g)3ليكن لدينا التفاعل املتوازن اآلتي:  -4    

       (a             يرجح التفاعل املباشر(b              يرجح التفاعل العكسي(c  2تزداد كميةSO        (d  3تنقص كميةSO 

    ً   (درجة 20: )أعطي تفسريًا علميًا لكلِّ مما يأتي –  ثانيـا
 احنراف جسيمات بيتا حنو اللبوس املوجب ملكثفة مشحونة. -1    
 التفاعالت اليت حتتاج إىل طاقة تنشيط صغرية تكون سريعة. -2    
    ً  (درجة 20: )أجييب عن السؤالني اآلتيني – ثالثـا
 3C             (g)+ B (g)2A(g)ليكن لدينا التفاعل األولي اآلتي:   -1    
    (a  اكتيب العالقة املعربة عن السرعة الوسطية الستهالكA  والسرعة الوسطية لتكونC 
    (b .اكتيب العالقة اليت تربط بني السرعتني السابقتني 
 2C             (g)+ B (g)2A(g)التفاعل املتوازن اآلتي:  والعالقة بينهما يف  c, k pKاكتيب عبارة  كل من  -2    

    ً   درجة( 35+  35+  30+  20حلي املسائل اآلتية )  –  رابعــا
 دقيقة  15إذا كان عمر النصف ملادة مشعة  املســألة األولـــــى:    
1احسيب الزمن الالزم كي يصبح النشاط اإلشعاعي هلذه املادة  -1    

8
 ما كان عليه. 

 احسيب نسبة ما يبقى من العينة بعد ساعة واحدة. -2    
 احرتاقًا تامًا. 6gأحرقت قطعة من الكربون كتلتها  املســألة الثانيــــــة:    
  اكتيب املعادلة املعربة عن هذا التفاعل. -1    
 احسيب عدد موالت غاز األكسجني الالزم لالحرتاق. -2    
.C=12     R=0.082 L.atm.𝑚𝑜ℓ−1, حيث  atm 1.5والضغط  27Cاحسيب حجم غاز ثاني أكسيد الكربون يف الدرجة  -3     𝑘−1 

 3C             (g)+ B (g)2A(g)ليكن لدينا التفاعل األولي اآلتي:  الثالثـــــــة:املســألة     
.A = 0.4 𝑚𝑜ℓمن حلظة بدء التفاعل:   10sفإذا كانت الرتاكيز بعد      𝐿−1   , B = 0.2 𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1 , C =  0.3 𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1 
 والسرعة الوسطية للتفاعل. Cاحسيب السرعة الوسطية لتكون  -1    
 B,Aاحسيب الرتكيز االبتدائي لكل من  -2    
 k=0.1احسيب سرعة التفاعل يف اللحظة املدروسة علمًا أّن  -3    

H>0       2𝐻(g)            𝐻2(g)ليكن لدينا التفاعل املتوازن اآلتي:   املســألة الرابعـــــة:     + 2(g)   
.𝑚𝑜ℓ 0.5فإذا كان الرتكيز االبتدائي ليوديد اهليدروجني        𝐿−1   20وأّن النسبة املئوية املتفككة منه حتى التوازن% 
 c, K  pKاحسيب قيمة كل من  -2         احسيب تراكيز املواد الثالث عند التوازن.              -1     
 عللي إجابتك. cKما تأثري رفع درجة احلرارة على قيمة  -3     

 انتهت األسئلة
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