
 

 

 

 

 

 

 

 : اختاري االجابة الصحيحة مما يلي : 1س

 .حرارة إنتاج أو شغل بذل على القدرة بأنها ......................تُعرف -1

الطاقةالحركية(دالطاقة(جاالزاحة (بالقوة (أ

 :تعتمدطاقةالوضعللمادةعلى -2

جميعماسبق(دطريقةترتيبالذرات(جعددالروابطالكيميائية (بانواعالذراتللمادة (أ

 :1Cالماءالنقيمن 1gتسمىكميةالحرارةالالزمةلرفعدرجةحرارة -3

الحرارة(دالجول(جالحرارةالنوعية (بالسعر (أ

 :الحرارةالتيترافقالتفاعالتالكيميائيةوتغيراتالحالةالفيزيائيةدراسةتغيرات -4

الحرارةالنوعية(دالكيمياءالحركية(جالكيمياءالحرارية (بالمحتوىالحراري (أ

 :يُسّمى كامال حرقًا المادة من mol 1 حرق عن الناتج الحراري المحتوى في التغيّر -5

حرارةالتبخر (أ

الموالرية

حرارةاالنصهار (ب

الموالرية

حرارةالتكثف(دحرارةاالحتراق(ج

 تُسّمى                H 2 O (L)               H2O(g) للمعادلة ΔH= 40.7 kJ : القيمة -6

حرارةالتبخر (أ

الموالرية

حرارةاالنصهار (ب

الموالرية

الموالريةحرارةالتجمد(دحرارةاالحتراق(ج

 :الُمنشطتعرفبـ المعقد لتكوين الجزيئات إليها تحتاج التي الطاقة من كمية أقلّ -7

 الطاقةالحرارية(د طاقةالوضعالكيميائية(ج طاقةالتنشيط (ب الطاقةالحركية (أ

 .المتفاعل هذا بتركيز التفاعل سرعة تتأثّر كيف متفاعلة لمادة.......................تبين -8

 ثابتسرعةالتفاعل(د التفاعلالمعقد(ج رتبةالتفاعل (ب اليةالتفاعل (أ

اذاعلمتأنتركيزالهيدروجينفيبداية( H2 + Cl2  2HCl)احسبيمتوسطسرعةاستهالكالهيدروجينللتفاعلالتالي -9

 :ثوانعلىالتفاعل 4.00بعدمرورM 0.020ثمأصبح M 0.030 تفاعلهمعالكلوركان

0.0025(د 0.01(ج 0.025 (ب -0.0025 (أ

 :ماعداكالممايليمنالعواملالمؤثرةفيسرعةالتفاعلالكيميائي -11

الحجم(دالمحفزات(جالتركيز (بدرجةالحرارة (أ





 :  تصحيح العبارة الخاطئةمع امام العبارة الخاطئة )      ( وعالمة )     ( ضعي عالمة صح امام العبارة الصحيحة : 2س 

 ().وتفنى تُستَحدث أنيمكنالطاقة أن على الطاقة حفظ قانون ينص  -1

 )(زيادةمساحةسطحالمادةالمتفاعلةيزيدمنسرعةالتفاعل -2

 ).(.سعر 100  يُعادل واحد  غذائي سعر كلّ -3

ن التي لجسيماتها الحركية الطاقة يزيد ما لمادة التركيز ازدياد -4  )(منها تتكوَّ

ن -5 )(.سالبة إشارة المتفاعالت استهالك سرعة تحديد صيغة تتضمَّ









 المملكة العربية السعودية

اإلدارة العامة  -وزارة التعليم
للتعليم بمنطقة المدينة 

 المنورة

 (ه  4111-4139) ثانيالفصل الدراسي ال – 3كيمياء–للصف الثاني الثانوي  الثاني االختبار الدوري

 :.................................الدرجة المستحقة  : ........................................................االسم  

 (اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت تجعل الحزن إن شئت سهال ) 





 : اجيبي عن االسئلة التالية : 3س

االيثانول؟علمابأنالحرارةفماكميةالحرارةالتيامتصها C 78.8الى 25Cمنااليثانولمن 34.4gاذاارتفعتدرجةحرارة-1

. 2.44J/g.C=النوعيةلاليثانول

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................



Hاستعملحرارةالتكوينالقياسيةلحساب-2
◦
rxn  ∆(معتوضيحجميعالخطواتوكتابةالقانون):لتفاعلاحتراقالميثان

 CH4  +  2O2     CO2  +   2H2O          H= ??        

(       (Hf ◦ (CO2) = -394 KJ)  )∆Hf ◦ (CH4) = -75 KJ)  ) ∆Hf ◦ (H2O) = -286 KJ∆:علمابأن

∆Hf ◦ (O2) = 0.0 KJ)  )

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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:استعينيبالشكلالمقابلواجيبيعناالسئلةالتالية-4

 مانوعالتفاعلالذييمثلهالرسمالمجاور؟طاردأمماصللحرارة؟ 

..................................................................................

 ماالصيغةالكيميائيةالتيفيأعلىقمةالخطالمنحنيالواردةفيالرسمالبياني؟ 

..................................................................................................

.................................................................................................

 ماالذييمثلهالرمزEa؟ 

................................................................................................


