
دولة إسرائيل מדינת ישראל   
وزارة المعارف משרד החינוך     

بجروت للمدارس الثانوية نوع االمتحان:  בגרות	לבתי"ס	על־יסודיים	 סוג	הבחינה:		

صيف 2012 موعد االمتحان:  קיץ	תשע"ב	 מועד	הבחינה:		

037203 رقم النموذج:     037203 מספר	השאלון:	

قوانين ومعطيات في الكيمياء  ملحق:  נוסחאות	ונתונים	בכימיה	 נספח:	

ترجمة إلى العربية (2)  תרגום לערבית (2)  

ה    الكيمياء  י מ י       כ
      השלמה	מ־3	ל־5	יחידות	לימוד   تكملة من 3 إلى 5 وحدات تعليمية   

ا في مختبر البحث    לתלמידים	הנבחנים	בעל־פה	במעבדה	חקר                 للطّلب الذين ُيمتَحنون شفهّيً
  

تعليمات للممتَحن הוראות לנבחן    

مّدة االمتحان:  ساعة ونصف.  أ.  		 		 משך	הבחינה:		שעה	וחצי. א.	

مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ب.  מבנה	השאלון	ומפתח	ההערכה:  	 ב.	

في هذا النموذج فصلن. 	 		 		 	 בשאלון	זה	שני	פרקים.	 	 	

درجة  50  -  (50x1)  - الفصل األّول  נק'    	50  —  (50x1) 	— פרק	ראשון	 	 	

درجة  50  -   (50x1)  - الفصل الثاني  נק'    	50  —  (50x1) 	— פרק	שני		 	 	

درجة  100  - נק'      المجموع  	100 	— 		 								סה"כ 	 	 	

مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:  حاسبة חומר	עזר	מותר	בשימוש:	מחשבון  جـ.  	 ג.	
)بما في ذلك الحاسبة البيانية(. 	 		 		 	 )כולל	מחשבון	גרפי(.	   

تعليمة خاّصة: د.  הוראה	מיוחדת:	      	 ד.	

اكتب على الجهة الخارجية لدفتر االمتحان  רשֹום על הצד החיצוני של מחברת       
الموضوع الذي أجبَت عنه في الفصل   הבחינה את הנושא שענית עליו      

الثاني. בפרק השני.           

    
اكتب في دفتر االمتحان فقط، في صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته مسّودة )رؤوس أقلم، عمليات حسابية، وما شابه(.    

اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة المذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء. 

نتمّنى لك النجاح!       ב ה צ ל ח ה !   
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األسئلة
انتبه: احرص على كتابة معادالت مواَزنة وعلى كتابة صحيحة للوحدات.

الفصل األّول  )50 درجة(  
موضوع إلزامي - علم الطاقة والديناميكا

أجب عن أحد السؤالين 2-1.

اكُتشفت في السنوات األخيرة على امتداد شواطئ البلد مجّمعات هائلة من الغاز الطبيعي.    .1 

CH ، الذي ُيستعَمل  ( )g4 ب األساسي فيه هو الميثان،  الغاز الطبيعي هو خليط غازات، المركِّ
وقوًدا.  معطى تفاعل حرق الميثان:

(1) 2 2CH O CO H O( ) ( ) ( ) ( )g g g4 2 2 2+ + ,

. II  ، I   أجروا تجربتين  

.O ( )g2 CH  وكّمية كافية من األوكسجين،  ( )g4 التجربة I :  إلى وعاء مغلق  A  أدخلوا  0.16  غرام    

   C25o H ، بدرجة حرارة   O( )2 , أدخلوا الوعاء  A  إلى وعاء معزول B ، يحوي  500  غرام ماء،   

)انظر التخطيط(.

  

أشعلوا خليط الغازات في الوعاء  A ، وحدث التفاعل (1).   خلل التفاعل انتقلت  kJ 8.88  إلى 
  . B  الماء الذي في الوعاء

قاسوا درجة حرارة الماء في الوعاء  B  منذ لحظة اإلشعال لمّدة  30 دقيقة.  ابتداًء من الدقيقة    

 الـ 11  وحّتى إنهاء القياسات، بقيت درجة حرارة الماء في الوعاء  B  ثابتة.
ما هي المجموعة، وما هو المحيط في التجربة  I ؟  i أ. 

فّسر لماذا كانت هناك حاجة في التجربة  I  إلشعال خليط الغازات في الوعاء  A  لكي    ii   

يحدث التفاعل (1) .   

/يتبع في صفحة 3/ )انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(     

  
   

B 

A

مقياس حرارة
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د إذا كانت الطاقة الداخلية للنواتج في التفاعل (1)  أعلى من الطاقة الداخلية  حدِّ  i  ب. 
للمواّد المتفاعلة أم أقّل منها أم مساوية لها.  عّلل.  

د إذا كانت الطاقة الحركية المتوّسطة لجزيئات الماء في الوعاء  B   قد ازدادت أم   حدِّ  ii  

انخفضت أم لم تتغّير في الدقائق الـ 10  األولى من التجربة  I .  عّلل.  
.C .  احسب درجة حرارة الماء التي قيست J4 18 ogr $ سعة الطاقة النوعية للماء هي    iii   

في الوعاء  B  عند إنهاء القياسات.  فّصل حساباتك.  
في التجربة  II،  أعادوا إجراء التجربة  I ، ولكن بفرق واحد:  الوعاء B  حوى  500 غرام  جـ. 

 . C H O ( )3 8 3 ,  چليسرول، 
د إذا كانت درجة حرارة  .C  .  حدِّ J2 4 o$gr سعة الطاقة النوعية للچليسرول هي   

الچليسرول التي تّم قياسها في نهاية التجربة  II  أعلى من درجة حرارة الماء التي قيست في 
نهاية التجربة  I  أم أقّل منها أم مساوية لها.  عّلل تحديدك. 

معطى التفاعل  (2).              
( ) CH O CO H O2 2 2( ) ( ) ( ) ( )g g g g4 2 2 2+ +

أمامك ثلثة رسوم توضيحية  c ، b ، a  تعرض بصورة تخطيطية تغّير اإلنتروبيا في  د. 
  . SoT المجموعة، مجموعة

   SoT د أّي رسم توضيحي من الرسوم التوضيحية  c ، b ، a  يعرض بصورة صحيحة مجموعة حدِّ
SoT  في التفاعل (2) .   في التفاعل (1)، وأّي رسم توضيحي يعرض بصورة صحيحة مجموعة

عّلل. 
/يتبع في صفحة 4/  

a
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T ، أدخلوا ماّدتين.  حدث في الوعاء تفاعل بين  إلى وعاء مغلق، موجود في درجة حرارة ثابتة    .2

الماّدتين ونتج ناتجان.
يعرض الجدول الذي أمامك تراكيز المواّد التي قيست أثناء التفاعل.   

الزمن 
)بالثواني(

[ ]H S( )g2

(M)

[ ]CH ( )g4

(M)

[ ]H ( )g2

(M)

[ ]CS ( )g2

(M)

01.000.8000
100.800.700.400.10
200.700.650.600.15
300.650.6250.700.175

3000.600.600.800.20
4000.600.600.800.20

اكتب معادلة مواَزنة للتفاعل الذي حدث في الوعاء في الثواني الـ  30  األولى. أ. 
اكتب تعبيًرا ملئًما لحساب وتيرة التفاعل الذي حدث في الوعاء.   i ب. 

احسب وتيرة التفاعل االبتدائية )في الثواني الـ 10 األولى(.  فّصل حساباتك.  ii

د إذا كانت وتيرة التفاعل تزداد أثناء التفاعل أم تقّل أم ال تتغّير.  عّلل. حدِّ  iii

اذكر ممّيزين لحالة المجموعة ابتداًء من الثانية الـ 300 .  i جـ. 
احسب قيمة الثابت الذي يمّيز حالة المجموعة ابتداًء من الثانية الـ 300 .  ii  

فّصل حساباتك.   

أضافوا في الثانية الـ 400  إلى الوعاء الموجود في درجة حرارة  T  إحدى المواّد:  د. 
 . Ar( )g    ، H S( )g2    ، CS ( )g2

 ُوجد بعد فترة زمنية معّينة أّن:
H  ارتفعا بعد إضافة الماّدة. ( )g2 CS  وتركيز   ( )g2 تركيز   -

بات ال تتغّير. تراكيز جميع المركِّ  -
أّية ماّدة من المواّد الثلث أضافوها إلى الوعاء؟  عّلل.

د إذا كان الضغط في  بعد أن توّقفت تراكيز المواّد عن التغّير، قيس الضغط في الوعاء.  حدِّ هـ. 
الوعاء أعلى من الضغط الذي كان قبل إضافة الماّدة أم أقّل منه أم مساوًيا له.  عّلل. 

/يتبع في صفحة 5/  
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انتبه:  تكملة االمتحان في صفحة 6  
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الفصل الثاني  )50 درجة(

في هذا الفصل سبعة مواضيع )األسئلة 3-16(.  عليك اإلجابة عن سؤال واحد. 
اكتب على الجهة الخارجية لدفتر االمتحان الموضوع الذي أجبَت عنه في هذا الفصل.

باته املوضوع األّول:  البروم ومركَّ     

بات البروم" في رمات  يتناول السؤال إنتاج بروميد الهيدروجين وبروميد البوتاسيوم في مصنع "مركَّ  .3

حوڤاڤ.

. HBr( )aq )HBr َو  )g أمامك مخّطط لعملية إنتاج    

 

 

)HBr  حسب التفاعل (1): )g ُينِتجون في وعاء التفاعل    

           H 01( ) H Br HBr1 2( ) ( ) ( )g g g
o

2 2 T+
 

/يتبع في صفحة 7/ )انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(     
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التفاعل (1)  هو تلقائي في كّل درجة حرارة. أ.    

C500o .  فّسر لماذا ال ُيجرون التفاعل بدرجة    ُيجرون التفاعل (1)  في المصنع بدرجة حرارة    

   . C500o حرارة أقّل أو أعلى من   
يحصلون على الماّدتين الخامتين لهذا التفاعل في المصنع:  البروم - في جهاز إنتاج البروم،  ب. 

الهيدروجين - كناتج مرافق في عملية إنتاج أخرى في المصنع.
اذكر إيجابّيتين الستعمال ماّدة خام كانت ناتًجا مرافًقا في عملية إنتاج أخرى في     i  

المصنع.  
ُيجرون التفاعل (1)  في المصنع مع فائض هيدروجين، وذلك لزيادة وتيرة التفاعل.    ii

فّسر كيف يزيد فائض الهيدروجين وتيرة التفاعل. 
اذكر صفتين يجب أن تتوّفرا في المواّد التي ُيبنى منها وعاء التفاعل. جـ. 
اشرح المبدأ الذي تعتمد عليه عملية الفصل في جهاز االمتصاص. د. 

Br  تنتج  ( )g2 نسبة التحويل في عملية اإلنتاج هي %95 .  عندما تتفاعل 112 كيلوغرام    i هـ. 
)HBr .  احسب نسبة الفائدة اآللية في عملية اإلنتاج.   )g 97  كيلوغرام      

فّصل حساباتك.     
ينتج في جهاز االمتصاص محلول مائي لبروميد الهيدروجين.  ii

اذكر إيجابية واحدة وسلبية واحدة لتسويق بروميد الهيدروجين كمحلول مائي وليس      

كغاز.   
)KBr ، في عملية تشمل مرحلتين أساسّيتين. )s ُينَتج بروميد البوتاسيوم،   و. 

   ، KOH( )s )KBr   في تفاعل بين هيدروكسيد البوتاسيوم،   )aq إنتاج محلول     : I  المرحلة  

. HBr( )aq ومحلول      
. KBr( )aq تبخير الماء من محلول    : II  المرحلة  

. KBr( )s ارسم مخّطط جريان لعملية إنتاج    

  

/يتبع في صفحة 8/  



כימיה,	קיץ	תשע"ב,	מס'	037203	+	נספח
الكيمياء، صيف 2012، رقم 037203 + ملحق

- 8 -

يتناول السؤال معيقات االشتعال وطريقة عملها.  .4

يشمل االشتعال أربع مراحل:  اإلشعال، تطّور االشتعال، االشتعال الثابت، الخمود. أ.   

في أّية مرحلة/مراحل من االشتعال يمكن أن يعمل معيق االشتعال؟   

يعرض الجدول الذي أمامك أربعة أنواع لمعيقات اشتعال وطرق عملها. ب.   

طرق عمل معيقات االشتعالأنواع معيقات االشتعال
بات الكلور(1)   تحليل ماّص للحرارة )إندوثرمي( لمعيق االشتعال(a)مركَّ
بات البروم(2)    تكوين سطح غير نّفاذ على سطح الماّدة القابلة للشتعال(b)مركَّ
بات الفوسفور(3)    تقليص كّمية الغازات القابلة للشتعال في منطقة اللهبة(c)مركَّ
بات المغنيسيوم (4) مركَّ

بات األلومنيوم أو مركَّ
(d)التقاط الراديكاالت الحّرة في منطقة اللهبة   

.(d)-(a) الئم لكّل نوع من معيقات االشتعال  (1)-(4)  اثنتين من طرق العمل  i    

تؤّدي كّل واحدة من طرق العمل  (a)-(d)  إلى إبطاء وتيرة اشتعال الماّدة القابلة     ii  

للشتعال.   
اختر إحدى طرق عمل معيقات االشتعال، وفّسر كيف تؤّدي إلى إبطاء وتيرة االشتعال.  

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

 
/يتبع في صفحة 9/  
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ُيصنِّفون معيقات االشتعال بحسب طريقة دمجها في المنَتجات:  معيقات اشتعال نشطة  جـ. 
 ومعيقات اشتعال ُمضافة. 

بات بروم، IV-I ، التي هي مواّد صلبة في درجة حرارة الغرفة.  أمامك ِصَيغ ألربعة مركَّ

I

II

III
 

IV

  
  

Br ―                ― O ―                ―  Br  

Br         Br 

Br         Br 

Br         Br 

Br         Br 

  
  

 
HOCH2 ― C ― CH2OH          

 ―
―

           

CH2Br          

CH2Br          

O

  

Br ―                ― CH2 ― O ― C ― CH = CH2

Br         Br 

Br         Br 

NH Br4

 

حّدد بالنسبة لكّل واحد من األقوال iii-i  التي أمامك، إذا كان صحيًحا أم غير صحيح.     

عّلل كّل تحديد.  
ن من أيونات، ولذلك ال يمكن استعماله كمعيق اشتعال. ب  I  مكوَّ المركَّ  i  

ب  II  فقط يمكن استعماله كمعيق اشتعال نشط. المركَّ  ii

ب  III  يمكن استعماله كمعيق اشتعال ُمضاف. المركَّ  iii

تميل معيقات االشتعال الُمضافة إلى التحّرك إلى السطح الخارجي للبوليمير وإلى  i  د. 
االنتشار. هذه الظاهرة ال تحدث في معيقات االشتعال النشطة.  فّسر ِممَّ ينبع هذا الفرق.   
اذكر اثنين من المتطّلبات التي يجب أن تتوّفر في الماّدة التي ُتستعمل كمعيق اشتعال     ii

للبوليميرات.  
/يتبع في صفحة 10/  
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الموضوع الثاني:  البوليميرات

يعرض الجدول الذي أمامك معطيات عن بعض البوليميرات.   .5

 اسم البوليمير الذيصيغة المونومير
ينتج من المونومير المعطى

 درجة الحرارة
الزجاجية

)C(T o
g

CF CF2 2= 125تفلون -  بولي تترا - فلورو إثيلين 

CH CHC2 PVC80  -  بولي ڤينيل كلوريد=,

CH CHF2= ? PVF  -  بولي ڤينيل فلوريد 

اكتب صيغة بنائية للوحدة المتكّررة بالنسبة لكّل واحد من البوليميرات التي في     i أ. 
الجدول.  

تحتاج عملية البلمرة إلى ُمبادر، للحصول على كّل واحد من البوليميرات الثلثة.  ii   

د ما هي طريقة البلمرة، واشرح وظيفة الُمبادر. حدِّ  

درِّج سلسل البوليميرات الثلثة بحسب قدرة تفّتلها، من أقّل قدرة إلى أعلى قدرة. ب. 
فّسر حسب مبنى السلسل.  

. , ,C C C180 100 40o o o    :Tg أمامك ثلث قَيم لدرجة حرارة زجاجية،   جـ. 
Tg  الملئمة ِلـ PVF .  عّلل. اختر من بين هذه القَيم قيمة  

 CF CF2 2= يمكن الحصول على كوبوليمير عشوائي بواسطة بلمرة المونوميرين   
.CF CF CF3 2- = َو  

درجة حرارة انصهار الكوبوليمير أقّل من درجة حرارة انصهار التفلون.  د. 
فّسر هذه الحقيقة.

أثناء إنتاج الكوبوليمير، يضيفون كّمية قليلة من مونومير من نوع ديين، هـ. 
) .  ينتج ألستومير ُينِتجون منه المواسير. )CH CH CH CH CH2 2 5 2= - - =  

لماذا يجب إضافة ديين من أجل الحصول على ألستومير؟  i

لماذا ُيضيفون كّمية قليلة من الديين؟  ii

 
/يتبع في صفحة 11/  
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يتناول السؤال ألياًفا ُتستعمل إلنتاج األقمشة.  .6

ألياف الكڤلر هي ألياف قوّية ُتستعمل من ضمن استعماالت أخرى، إلنتاج األردية الواقية.  أ. 
ينتج الكڤلر من المونوميرين التاليين:

H2N ―           ― NH2                               HOOC ― ― COOH          

اكتب الصيغة البنائية للوحدة المتكّررة للكڤلر.  i

اذكر ممّيزين للمبنى يساهمان في قّوة ألياف الكڤلر.  ii

البولي أوريتان هو كوبوليمير ُيستعمل من ضمن استعماالت أخرى، بديًل للمّطاط.  ب. 
أمامك قطعة ممثِّلة للبولي أوريتان:

―― C―N― ―CH2― ―N―C―O―CH2―CH2―O――                                     

O O―― ――

H 

―

H

―    

Tm ، للبولي أوريتان أقّل من درجة حرارة انصهار الكڤلر.   درجة حرارة االنصهار،   

اذكر سببين لذلك، وفّسرهما.  

ألياف الليكرا هي ألياف مرنة ُتستعمل من ضمن استعماالت أخرى، إلنتاج ملبس البحر.   جـ. 
صفات األلياف المرنة تجمع بين صفات األلياف وصفات األلستوميرات.  الليكرا هو 

كوبوليمير مبنّي من نوعين من المقاطع  a  َو b .  أمامك قطعة ممثِّلة لّليكرا:

 

x  يشير إلى عدد الوحدات المتكّررة للمقطع  a )حّتى 40(.  

فّسر لماذا ألياف الليكرا هي ألياف مرنة.   i

Tm  للبولي أوريتان أم أصغر منها.   Tm  لّليكرا أكبر من قيمة  د إذا كانت قيمة  حدِّ  ii

عّلل.
/يتبع في صفحة 12/ )انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(     

  

  
  

 ――O――CH2 CH2―O―C―N―   ―CH2―   ―N―C――

O― ― O ― ―

H HH H 

― ― [                          ] x

a المقطعb المقطع
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أنتجوا ملبس بحر جديدة من ألياف مرنة تختلف عن ألياف الليكرا - في ملبس البحر د. 
الجديدة، اسُتبدلت المقاطع  a  بمقاطع من البوليمير نيوفيرين:  

.  -][CH CC CH CH,- = -2 2- n

ملبس البحر هذه هي أكثر التصاًقا بالجسم،  وتمتّص كّمية أقّل من الماء، وُتكسب انزالًقا   

للسّباحين الذين يرتدونها.  بفضل ملبس البحر هذه تحّطمت أرقام قياسية عالمية كثيرة 
في أولمبيادة بّكين.  

اكتب الصيغة البنائية للمونومير الذي ينتج منه النيوفيرين.  i  

فّسر في المستوى الميكروسكوبي لماذا تمتّص ملبس البحر هذه كّمية أقّل من الماء.   ii  

/يتبع في صفحة 13/  



כימיה,	קיץ	תשע"ב,	מס'	037203	+	נספח
الكيمياء، صيف 2012، رقم 037203 + ملحق

- 13 -

انتبه:  تكملة االمتحان في صفحة 14 
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املوضوع الثالث:  الكيمياء الفيزيائية - من مستوى النانو إلى الميكروإلكترونيكا

اشرح المصطلح "ذّرة ُمثارة".  i أ.   .7

فّسر لماذا ُتطِلق الذّرة الُمثارة أشّعة كهرومغناطيسية.  ii    

يعرض الجدول الذي أمامك قَيًما لثالثة أطوال موجة تظهر في طيف انطالق ذّرَتي العنصرين:   ب. 
. C ،والكربون ، Li ،الليثيوم

طول الموجة (nm)العنصر
Li413548671

C392427658

 

بالنسبة لكّل واحد من أطوال الموجة التي في الجدول، اذكر لون الضوء الذي ينتج.  i  

د أّي طول من أطوال الموجة التي في الجدول يالئمه ترّدد األشّعة  حدِّ  ii   

الكهرومغناطيسية األعلى.  عّلل.  

. C  وفي ذّرة  Li  اكتب تنّظم اإللكترونات في ذّرة جـ. 

C2  في شروط مالئمة.   Li2  َو  يمكن أن تتكّون جزيئات  د. 
. Li2 ارسم مخّطط ترتيب اإللكترونات في مستويات الطاقة، بالنسبة لجزيء    i   

. C2 اكتب تنّظم اإللكترونات في جزيء    ii   

د أّي جزيء من الجزيئين،  Li2  أم  C2 ، هو أقّل استقراًرا.  عّلل.  حدِّ  iii   

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

/يتبع في صفحة 15/  
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أمامك أربعة رسوم توضيحية، (1)-(4)، تعرض مبنى شرائط طاقة ألربع مواّد صلبة مختلفة،  هـ. 
تحوي N ذّرات.

 

)Li ، وأّيها  )s د أّي رسم توضيحي من الرسوم التوضيحية (1)-(4) يلئم الليثيوم،   حدِّ  i

)C .  عّلل. )s يلئم الماس، 
د بالنسبة لكّل واحد  أمامك قوالن (a)-(b) يتعّلقان بالرسوم التوضيحية (1)-(4).  حدِّ  ii

من القولين إذا كان صحيًحا أم غير صحيح.  عّلل كّل تحديد.
شريط التكافؤ في مخّطط طاقة الماس يحوي  2N  إلكترونات.  (a)  

الماّدة التي يلئمها الرسم التوضيحي (2)  موِصلة للكهرباء فقط فوق درجة حرارة    (b)  

معّينة.  

/يتبع في صفحة 16/

E

n = 2
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n = 1

E

n = 2
شريط توصيل

شريط توصيل

شريط توصيل شريط توصيل

شريط توصيل

شريط تكافؤ شريط تكافؤ شريط تكافؤ

شريط تكافؤ

شريط تكافؤ
1eV
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LED - هو صمام ثنائي )ديودا( يطلق ضوًءا، وهو جسم إضاءة صغير مبنّي من بّلورات لماّدة شبه   .8

موِصلة. 
ا عبر هذه البّلورات تنطلق أشّعة كهرومغناطيسية في مجال الضوء  عندما يمّررون تّياًرا كهربائّيً  

المرئي.  للحصول على ضوء بألوان مختلفة، يمكن إنتاج صمامات ثنائية من مواّد مختلفة.
أمامك رسم لصمام ثنائي ُيطلق ضوًءا.  َينُتج الصمام الثنائي من َوْصل شبه موِصل من نوع  N  مع   

. P  شبه موِصل من نوع

انسخ الرسم إلى دفترك، وأشر فيه إلى شبه الموِصل من نوع N  وإلى شبه الموِصل    i  أ. 
من نوع  P .  عّلل.   

أِضف إلى الرسم بّطارية وأسلًكا موِصلة، بحيث تتكّون دائرة كهربائية يسري فيها     ii   

تّيار.   
أشر في الرسم إلى الشحنة،  (+) أو (-) ، على كّل واحد من قطَبي البّطارية، وأشر     iii   

بسهم إلى اّتجاه حركة اإللكترونات في الدائرة.     

أّية عملية تحدث في الصمام الثنائي تؤّدي إلى انطلق األشّعة الكهرومغناطيسية؟ ب.   

احسب فجوة الطاقة، بوحدات eV ، بين شريط التكافؤ وشريط التوصيل التي تلئم  i  جـ. 
الصمام الثنائي LED الذي ُيطلق ضوًءا أخضر بطول موجة nm 510 .  فّصل حساباتك.  
د إذا كانت فجوة الطاقة بالنسبة للصمام الثنائي LED الذي ُيطلق ضوًءا أزرق أكبر  حدِّ  ii

من القيمة التي حسبَتها في البند الفرعي "جـ  i" أم أصغر منها أم مساوية لها.  عّلل.

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

/يتبع في صفحة 17/
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صمام ثنائي LED ، مصنوع من بّلورة  GaAs ، ُيطِلق أشّعة كهرومغناطيسية في المجال  د. 
. A Asx ,-Ga x1 ,A ، تنتج بّلورة   تحت األحمر.  إذا استبدلنا جزًءا من ذّرات  Ga  بذّرات 

A  يمكنه إطالق أشّعة في مجال  Asx ,-Ga x1 الصمام الثنائي الذي يعتمد على بّلورة   
الضوء المرئي أيًضا، بأطوال موجة تالئم الضوء األحمر.

,A ، ال يمّس بقدرة البّلورة    فّسر لماذا استبدال جزء من ذّرات Ga  في البّلورة بذّرات   i  

على استعمالها كصمام ثنائي.  
A  يمكنه أن ُيطلق  Asx ,-Ga x1 فّسر لماذا الصمام الثنائي الذي يعتمد على بّلورة   ii

ضوًءا أحمر.

Ga ؟   A As. .0 6 0 4, ألّي من البّلورتين توصيل كهربائي أعلى - لبّلورة  GaAs  أم لبّلورة   هـ. 
عّلل.

/يتبع في صفحة 18/



כימיה,	קיץ	תשע"ב,	מס'	037203	+	נספח
الكيمياء، صيف 2012، رقم 037203 + ملحق

- 18 -

الموضوع الرابع - الكيمياء العضوية المتقّدمة
معطاة الصيغة البنائية ِلـ 2- برومو بنتان:  .9

Br 

CH3−CH2−CH2–CH–CH3 

يوجد أننتيوميران ِلـ  2- برومو بنتان. أ.   

بالنسبة لكّل واحد من أننتيوميَري 2- برومو بنتان، ارسم المبنى الفراغي حول ذّرة     i   

  ( )+ ا إلى أحد األننتيوميرين ِبـ   الكربون غير المتماثلة في الجزيء.  أِشر اعتباطّيً    
وإلى الثاني ِبـ (-) .   

د بأّي من الممّيزات (1)-(3) يختلف األننتيوميران. حدِّ  ii   

درجة حرارة الغليان.  (1)  

زاوية دوران مستوى الضوء المتقاطب.  (2)  

اّتجاه دوران مستوى الضوء المتقاطب.  (3)  

  . ( )+ أجروا تجربتين.  في كّل واحدة من التجربتين َتفاَعَل األننتيومير الذي أشرَت إليه ِبـ  
)  ِلـ  2- برومو بنتان ُأدخل إلى محلول هيدروكسيد  )+ في التجربة األولى، األننتيومير   ب. 

. NaOH( )aq الصوديوم، 
. S 2N حدث في األساس تفاعل إحلل بآلية     

اكتب معادلة التفاعل الذي حدث في التجربة األولى.  i

. S 2N فّسر لماذا حدث التفاعل بآلية    ii

)  ِلـ 2- برومو بنتان ُأدخل إلى الماء.  حدث تفاعل إحلل  )+ في التجربة الثانية، األننتيومير   جـ. 
. 1SN بآلية  

اكتب معادلة آلية التفاعل الذي حدث في التجربة الثانية.  i

. 1SN فّسر لماذا حدث التفاعل بآلية    ii

/يتبع في صفحة 19/ )انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(     
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يتطّرق القوالن  ii-i  اللذان أمامك إلى النشاط الضوئي لناتج التفاعل الذي حدث في كّل  د. 
د بالنسبة لكّل واحد من القولين، إذا كان صحيًحا أم غير صحيح.   واحدة من التجربتين.  حدِّ

عّلل كّل تحديد.
للناتج الذي نتج في التجربة األولى ال يوجد نشاط ضوئي.  i  

في التجربة الثانية، نتج األننتيومير  (+) وكذلك األننتيومير (−) للناتج.  ii  

CH .  يوديدات  COCH ( )3 3 , يوديد الصوديوم، NaI ، يتحّلل إلى أيونات في األستون،  هـ. 
S  بين بروميدات ألكيل ومحلول يوديد الصوديوم في  2N األلكيل ُتنَتج في تفاعل بآلية  

األستون.
يعرض الجدول الذي أمامك الوتيرة النسبية لتفاعلت اإلحلل لثلثة بروميدات ألكيل مع   

.  -I( )CH COCH ( )3 3 ,
أيونات  

CH بروميد األلكيل CH Br3 2CH CH CH Br3 2 2
CH Br-

y
CH
CH
-CH3 2

3

10.820.036الوتيرة النسبية للتفاعل

بات.  فّسر ِممَّ ينبع االختلف في وتيرة تفاعل ثلثة المركَّ  

/يتبع في صفحة 20/  
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10.  تتفاعل األلكينات بتفاعلت ضّم للحصول على هاليدات ألكيل.

IH ، للحصول  ( )g  ، يتفاعل مع يوديد الهيدروجين، 

CH3 

CH3−C = CH−CH3    ،2- مثيل 2- بوِتن

                                                                                                                                                   على يوديد ألكيل حسب التفاعل (1):    

  (1)    CH C CH CH
|

CH C CH CH

CH

I

HI

CH3 3

3 3 323

في التفاعل (1) ينتج هاليد ألكيل ثالثي وليس هاليد ألكيل ثانوي.  فّسر هذه       i أ. 
الحقيقة.  

اكتب معادلة آلية التفاعل (1).    ii

د إذا كان يوديد الهيدروجين في التفاعل (1) هو نوكلئوفيل أم إلكتروفيل.  عّلل. حدِّ    iii

المرحلة األولى في اآللية التي كتبَت معادلتها في البند الفرعي "أ ii" هي مرحلة بطيئة،  ب. 
 ، IH ( )g د إذا كان التفاعل بالنسبة للماّدة المتفاعلة  والمرحلة الثانية هي مرحلة سريعة.  حدِّ

هو من الرتبة صفر أم من الرتبة األولى.  عّلل.

ناتج التفاعل (1) هو سائل في درجة حرارة الغرفة.  ُيفاِعلون الناتج مع الميثانول،   جـ. 

CH .  يحدث التفاعل (2).   OH( )3 ,

اكتب معادلة التفاعل (2).      i

بحسب أّية آلية يحدث التفاعل (2)؟  عّلل.   ii

. C39o درجة حرارة غليان 2- مثيل 2- بوِتن هي     iii

د إذا كانت درجة حرارة غليان  ناتج التفاعل (2) هو سائل في درجة حرارة الغرفة.  حدِّ  

C39o .  عّلل. هذا الناتج أعلى أم أقّل من 

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

/يتبع في صفحة 21/
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)HBr ، وينتج  )g في التفاعل (3)، يتفاعل 2- مثيل 2- بوِتن مع بروميد الهيدروجين،     i  د. 
بروميد ألكيل ملئم.  اكتب معادلة التفاعل (3).  

CH ، في التفاعل (4). OH( )3 , ناتج التفاعل (3) يتفاعل مع     ii 

 أم أقّل 
 
 أعلى من وتيرة التفاعل للتفاعل (2)

 
د إذا كانت وتيرة التفاعل للتفاعل (4) حدِّ

منها أم مساوية لها.  عّلل. 

/يتبع في صفحة 22/
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الموضوع الخامس:  كيمياء الزالليات واألحماض النووية 
كيموتربسين  A  هو إنزيم يعمل في الجهاز الهضمي عند الثدييات.   .11

 . A  يعرض الرسم التوضيحي الذي أمامك نموذًجا لكيموتربسين  
    

كيموتربسين  A  يحّفز حلمأة الرباط الببتيدي في الطرف الكربوكسيلي لألحماض األمينية    

 .  Tyr  ،تيروزين  ، Trp  ،تريبتوفان ، Phe ،فنيل أالنين
جزيء كيموتربسين  A  مبنّي من عّدة سلسل بولي ببتيدية، ملتوية في مبنى مضغوط، يشبه   

كّبة الخيوط.  يحوى الجزيء  241  وحدة أحماض أمينية َو 5  أربطة ثنائية الكبريت.

ا، من ضمن عوامل    فّسر كيف يكون المبنى الفراغي لكيموتربسين  A  مستقّرً  i أ.   

أخرى، ِبِفْعل التأثيرات المتبادلة الهيدروفوبية واألربطة ثنائية الكبريت.      
هل يمكن حسب عدد األربطة ثنائية الكبريت، أن نحّدد عدد السلسل البولي     ii  

ببتيدية الموجودة في جزيء كيموتربسين  A؟  عّلل.   
 α د للولب   توجد في كيموتربسين  A  مقاطع ليست منتظمة في مبنى محدَّ ب.   

β .  على سبيل المثال، المقطع الذي أمامك:                                                                                                                                     أو لمسّطح      

                                Cys−Gℓy−Vaℓ−Pro−Aℓa−Iℓe−Gℓn−Pro−Vaℓ−Leu 

α  وال في مبنى مسّطح  β  أيًضا.  فّسر لماذا ال يستطيع هذا المقطع التنّظم في مبنى لولب      

أمامك تسلسل أحماض أمينية في ببتيد معّين: جـ. 
Gℓy−Ser−Trp−Asp−Thr−Phe−Gℓn−Vaℓ   

. A  مّر هذا الببتيد بحلمأة بوجود كيموتربسين   

حسب المعطيات التي في السؤال، اكتب تسلسل األحماض األمينية في كّل واحد من      

النواتج التي نتجت من حلمأة الببتيد.  
/يتبع في صفحة 23/ )انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(     



כימיה,	קיץ	תשע"ב,	מס'	037203	+	נספח
الكيمياء، صيف 2012، رقم 037203 + ملحق

- 23 -

. .pH 8 75= النقطة اإليزوإلكترية (pI)  لكيموتربسين  A  هي في 
 . A  األكثر ملءمة للنشاط اإلنزيمي لكيموتربسين  pH  7.8  هو الـpH=  

pH.  هي موجبة أم سالبة    7 8= د إذا كانت الشحنة الكّلية لكيموتربسين  A في   حدِّ  i د. 
أم تساوي صفًرا.  

7.  هو أضعف مّما  pH  ال يساوي  8 فّسر لماذا النشاط اإلنزيمي لكيموتربسين  A  في   ii   

. .pH 7 8= في   
هـ.  يعرض الجدول الذي أمامك معطيات عن وحدات أحماض أمينية موجودة في الموقع النشط 

. A  لكيموتربسين
 

pKRوحدات األحماض األمينية

His6

Asp3.65

Ser___

.  عّلل. .pH 7 8= د ما هي الشحنة الكهربائية للمجموعة الجانبية ِلـ  Asp ، في  حدِّ  i  

د بالنسبة لكّل واحد من القولين (1)-(2) اللذين أمامك، إذا كان صحيًحا أم غير    حدِّ   ii  

صحيح.  عّلل كّل تحديد.  
pH.  يمكن أن يتكّون رباط هيدروجيني بين المجموعتين الجانبّيتين 7 8= في   (1)    

   ِلـ   Ser   َوِلـ  His  اللتين في الموقع النشط. 
pH.  يمكن أن تتكّون تأثيرات متبادلة أيونية بين المجموعتين    7 8= في   (2)   

الجانبّيتين ِلـ  His َوِلـ  Asp  اللتين في الموقع النشط.   

/يتبع في صفحة 24/
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أمامك ِصَيغ بنائية ألربعة نوكليئوتيدات (1)-(4):    .12

.RNA  واثنين للـ ، DNA  اثنين من النوكليئوتيدات للـ  

د إذا كانت القاعدتان النيتروجينيتان اللتان في نوكليئوتيَدي الـ  DNA  يمكنهما حدِّ  i  أ. 
لتين الواحدة لألخرى.  عّلل. أن تكونا قاعدتين مكمِّ  

اختر أحد نوكليئوتيَدي الـ  DNA  وانسخ صيغته إلى دفترك.  أِشر في الصيغة إلى رباط   ii

إستري وإلى رباط N- چليكوزيدي.

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(
/يتبع في صفحة 25/
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الزالليات الهيستونية، المسؤولة عن الرزمة الكثيفة لجزيئات الـ  DNA  في الكروموسومات،  ب. 
تحوي نسبة مئوية عالية من الحامضين األمينّيين ليزين وأرچينين.

أّية أربطة تتكّون بين الزالليات الهيستونية وبين جزيئات الـ  DNA ؟  فّسر.  

أمامك تسلسل نوكليئوتيدات في سلسلة الـ  RNA ( mRNA رسول(: جـ.   

' 'GUAGCCUACUAGCCA5 3

. E. coli  لبكتيريا  DNA  نتج هذا التسلسل من قطعة  

اكتب تسلسل النوكليئوتيدات في سلسلة الـ DNA التي مّرت بنسخ.   i

. '5 3'  وإلى الطرف   أِشر إلى الطرف    

 . DNA  اكتب تسلسل النوكليئوتيدات في السلسلة الثانية في نفس جزيء الـ   ii

. '5 3'  وإلى الطرف   أِشر إلى الطرف    

نّموا في مختبر لبحث البكتيريا مستنبت بكتيريا على وسط يحوي ثيمين فاسًدا.  د. 
  . S ،بذّرات كبريت ، O ،في جزيئات الثيمين الفاسد اسُتبدلت ذّرات األوكسجين

 DNA  تكون األربطة بين السلسلتين أقوى - في جزيء الـ  DNA د في أّي جزيء للـ حدِّ  

الذي يحوي ثيمين أم في جزيء الـ  DNA  الذي يحوي الثيمين الفاسد.  عّلل.

-CH3  ، على ذّرة الكربون  توجد في الـ  DNA  حلقات سيتوزين مع مجموعة مثيل،    هـ. 
رقم  5 .

اكتب صيغة بنائية لجزيء سيتوزين مع مجموعة مثيل على ذّرة الكربون رقم  5 .   i

وجود حلقات السيتوزين مع مجموعة مثيل ال يشّوش تسلسل النوكليئوتيدات في   ii

سلسلة الـ  DNA .  فّسر لماذا.

/يتبع في صفحة 26/
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الموضوع السادس - الكيمياء البيئية 
) .  هذه الماّدة  )A SO ( )s2 4 3, أثناء معالجة مياه الشرب ُيضيفون إلى الماء كبريتات األلومنيوم،      .13

. ( )Ca HCO ( )aq3 2  تذوب في الماء وتتفاعل مع بيكربونات الكالسيوم المذاب في مياه الشرب، 
) ،  الذي يظهر على شكل فتافيت.   )A OH ( )s3, في هذا التفاعل ينتج هيدروكسيد األلومنيوم 

هذه الفتافيت تلتقط المواّد التي تحوم في الماء وترسب الفتافيت ومعها هذه المواّد.  من النواتج 
. CO ( )g2 CaSO ، وثاني أكسيد الكربون،   ( )s4 األخرى للتفاعل:  كبريتات الكالسيوم  

اكتب معادلة مواَزنة للتفاعل بين كبريتات األلومنيوم وبين بيكربونات الكالسيوم المذابين في  أ. 
الماء.

في شهر تّموز 1988 تلّوثت مياه الشرب في كملفورد في إنجلترا.  

  . ( )A SO ( )s2 4 3, إلى الحاوية التي تزّود مياه الشرب للمنازل ُأدخلت خًطأ  20  طّن من  
A ، في مياه الشرب  ( )

3
aq,
+ في إنجلترا، التركيز األقصى المسموح به أليونات األلومنيوم،  

10  غرام(. 6=- هو 200  ميكروغرام في اللتر )1 ميكروغرام  

A  في مياه الشرب.   ( )
3
aq,
+ احسب التركيز الموالري األقصى المسموح به أليونات   ب.    

فّصل حساباتك.  

A ، في مياه الشرب هي معايرة  ( )
3
aq,
+ الطريقة المّتبعة لتحديد تركيز أيونات األلومنيوم،    

كومبلكسومترية بوجود الكاشف سولوكروم أسود.  لون الكاشف في المحلول المائي هو أزرق. 
ن الكاشف كومبلكس مع أيونات المعادن، ينتج لون أحمر.  عندما يكوِّ  

)EDTA  بكّمية فائضة وبتركيز معلوم، كي  )aq في المرحلة األولى، ُيضيفون إلى عّينة الماء محلول   

A  مع EDTA  إلنتاج أيونات كومبلكس، حسب التفاعل: ( )
3
aq,
+ تتفاعل كّل أيونات 

)(A EDTA A EDTA( ) ( ) ( )aq aq aq
3 3, ,++ +

 

/يتبع في صفحة 27/ )انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(     
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في المرحلة الثانية، ُيضيفون إلى العّينة محلول الكاشف سولوكروم أسود.  
، ( )Zn NO ( )aq3 2 في المرحلة الثالثة، ُيعايرون فائض EDTA  بواسطة محلول نترات الخارصين،    

. ( )Zn EDTA ( )aq
2+ )Zn  تتفاعل مع  EDTA  وُتنِتج أيونات كومبلكس   )aq

2+ بتركيز معلوم.  أيونات    

 من 
 
Zn( )aq
2+ A  في العّينة بواسطة طرح عدد موالت أيونات   ( )aq

3, + يتّم حساب عدد موالت أيونات  
. EDTA عدد موالت

ما هو لون العّينة في نهاية المرحلة الثانية؟  عّلل.    i جـ. 
ما هو لون العّينة في نقطة نهاية المعايرة؟  عّلل.   ii

بعد إجراء عمليات تنقية المياه، ُأخذت في منطقة كملفورد مياه حنفية للفحص.   د. 
يعرض الجدول الذي أمامك معطيات فحص ثلث عّينات من مياه الحنفية.  

حجم العّينة
الماء

في العّينة
)ملل(

حجم محلول
0.001M EDTA

الذي ُأضيف بكّمية فائضة
)ملل(

 حجم محلول
 0.001M   ( )Zn NO ( )aq3 2

الذي ُأضيف حّتى نقطة النهاية
)ملل(

1503010

2503011

350309

) ، الذي َحَسَبُه يجب حساب تركيز أيونات     )Zn NO ( )aq3 2 ما هو حجم محلول    i  

A  في مياه الحنفية؟  عّلل. ( )aq
3, +  

احسب عدد موالت أيونات األلومنيوم في 50 ملل من مياه الحنفية.  افترض أّن تركيز     ii  

)Ca  في المياه قابل لإلهمال.  فّصل حساباتك.   )aq
2+ أيونات    

هل مياه الحنفية التي ُفحصت في كملفورد صالحة للشرب؟  عّلل.   iii  

/يتبع في صفحة 28/
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. 610 nm 671  َو nm   ذّرات الليثيوم تمتّص أشّعة كهرومغناطيسية بطوَلي الموجة أ.   .14

د )بدون حساب( في أّي من طوَلي الموجة المعطيين يكون ترّدد األشّعة أعلى.   حدِّ  i

عّلل.
احسب طاقة الفوتون بطول موجة  nm 671 .  فصّل حساباتك.  ii

د بالنسبة لكّل واحد من األقوال iii-i  التي أمامك، إذا كان صحيًحا أم غير صحيح.   حدِّ ب.    

عّلل كّل تحديد.   
كّل فوتون ُيمتّص بواسطة ذّرة موجودة في حالة األساس، يؤّدي إلى انتقال الذّرة إلى     i  

وضع ُمثار.    
الذّرة في الوضع الُمثار هي مستقّرة.  ii   

يمكن تشخيص ذّرة العنصر بحسب طيف االنطلق الذي يمّيزها.  iii  

 ، Li( )aq
+ ُنشر في الواليات المّتحدة سنة  2008  بحث في موضوع العلقة بين تركيز أيونات الليثيوم،   

في مياه الشرب وبين مستوى العنف لدى السّكان وعدد حاالت الكآبة لديهم.
)Li  في مياه الشرب هو  )aq

+ ُوجد أّن هذين المقياسين هما أقّل في المناطق التي فيها تركيز أيونات    

 أعلى.  
)Li  في مياه الشرب بطريقة سبكتروفوتومترية بواسطة جهاز ُيسّمى  )aq

+ يتّم قياس تركيز أيونات  
"سبكتروفوتومتر االمتصاص الذّري".  في هذا الجهاز تتحّول أيونات الليثيوم إلى ذّرات.

. 671 nm  أجرى الباحثون قياسات بطول موجة

)Li  بتراكيز مختلفة، وقاسوا شّدة  )aq
+ حّضر الباحثون أربعة محاليل احتوت على أيونات  جـ. 

امتصاص ذّرات الليثيوم.  الجدول الذي أمامك يعرض نتائج القياسات.

)Li  في المحلول )aq
+ تركيز أيونات  

( )liter
mg

671 nm االمتصاص بطول موجة

0.040.02

0.080.04

0.160.08

0.200.10

/يتبع في صفحة 29/ )انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(     
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حسب النتائج التي في الجدول، ارسم منحنى معايرة يصف العلقة بين االمتصاص    i

)Li  في المحلول. )aq
+ وبين تركيز أيونات 

. Li( )aq
+ فّسر لماذا تزداد شّدة امتصاص ذّرات الليثيوم مع ازدياد تركيز أيونات    ii

)Li  في  )aq
+ في عّينة معّينة قيس امتصاص مقداره 0.055 .  جد ما هو تركيز أيونات    iii

العّينة.  فّسر.

0.5  تقريًبا.  liter
mg

)Li  في الماء هو    )aq
+ ُوجد في عّينة أخرى أّن تركيز أيونات   د. 

فّسر كيف يمكن إيجاد التركيز الدقيق أليونات الليثيوم في هذه العّينة بمساعدة منحنى   

المعايرة الذي رسمَته.

/يتبع في صفحة 30/
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 املوضوع السابع - علم الطاقة والديناميكا املرحلة الثانية
. NO ( )g2 )NO   َو   )g أمامك معطيات ثيرمودينامية في 298K ، عن أكسيَدْين للنيتروجين:     .15

( )G kJ mol$f
o 1T -( )H kJ mol$f

o 1T -

NO ( )g251.333.2

NO( )g86.690.4

. NO ( )g2   
اكتب معادلة مواَزنة لتفاعل تكّون  1 مول من أكسيد  i أ. 

SoT  لهذا التفاعل أكبر من صفر أم أصغر من صفر.  عّلل.                      د إذا كان          حدِّ  ii           مجموعة 

ا يعرض تغّير الطاقة الحّرة المعيارية، ا تخطيطّيً بالنسبة لهذا التفاعل، ارسم رسًما بيانّيً  iii   

 Gf
oT Hf  َو 

oT GoT ، كدالة لدرجة الحرارة.  أشر في الرسم البياني إلى قيمَتي     

. NO ( )g2 ِلـ    

 II-I  د أّي قول من القولين استِعن بالرسم البياني الذي رسمَته في البند الفرعي "أ  iii"، وحدِّ ب. 
اللذين أمامك صحيح.  عّلل.

ال توجد درجة حرارة يصل فيها هذا التفاعل إلى حالة اّتزان.  I

K  في كّل درجة حرارة. 11 بالنسبة لهذا التفاعل    II

NO O NO2 2( ) ( ) ( )g g g2 2+ معطى التفاعل:          
ل حّتى الوصول إلى حالة اّتزان في الشروط    أّي تفاعل - المباشر أم العكسي، ُيفضَّ  i جـ. 

المعيارية في 298K ؟  فّصل حساباتك وفّسر.   
298K .  فّصل حساباتك. SoT  للتفاعل المعطى في  احسب قيمة         ii مجموعة 

         

K.  فّصل حساباتك وفّسر. 1= احسب درجة الحرارة التي فيها    iii  

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

/يتبع في صفحة 31/



כימיה,	קיץ	תשע"ב,	מס'	037203	+	נספח
الكيمياء، صيف 2012، رقم 037203 + ملحق

- 31 -

د أّي رسم بياني من الرسوم البيانية  c ، b ، a  التي أمامك يصف بشكل صحيح الطاقة  حدِّ د. 
الحّرة، G ، كدالة لتركيبة المجموعة بالنسبة للتفاعل المعطى في 298K .  عّلل.

/يتبع في صفحة 32/
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  N O ( )s2 5 َل األكسيد    داخل وعاء، موجود في درجة حرارة  298K ، َتحلَّ أ.   .16

حسب التفاعل (1):    

      ( ) N O NO O1 2 4( ) ( ) ( )s g g2 5 2 2+

NO  التي قيست خلل التفاعل. ( )g2 يعرض الجدول الذي أمامك تراكيز     

الزمن
)دقائق(

NO ( )g28 B 

(M)
00

2000.0108
4000.0176
6000.0220
8000.0250

10000.0268

احسب وتيرة التفاعل المتوّسطة للتفاعل (1)  في الدقائق الـ  200  األولى.   i   

فّصل حساباتك.  

د حسب معطيات الجدول، إذا كانت وتيرة التفاعل المتوّسطة تقّل أم تزداد خلل    حدِّ   ii  

الدقائق الـ  600 األولى.  عّلل.  
N  إلى كيس فارغ.  أغلقوا الكيس وأدخلوه إلى حوض ماء O ( )s2 5 ُأدخلت 2.36 غرام من    ب. 

K338 .  كّل الماّدة مّرت بتساٍم )تحّولت إلى غاز(.  درجة حرارته  
ماذا كان حجم الكيس في نهاية عملية التسامي، إذا كان ضغط الغاز في الكيس  1 أتموسفيرا؟

فّصل حساباتك.  

في درجة حرارة  338K  حدث التفاعل (2) :
                                                                       ( ) N O NO O2 2 4( ) ( ) ( )g g g2 5 2 2+                                                   

 : So،أمامك ثلث قَيم إلنتروبيا موالرية معيارية جـ. 
,K$, 205K J K$ $ $240 365J mo mo J mo1 1 1 1 1 1$ $, , ,- - - - - -  

So  لكّل واحدة من المواّد المشاِركة في التفاعل (2) .  عّلل. الئم قيمة    

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(
/يتبع في صفحة 33/
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N  في التفاعل  (2). O ( )g2 5 يعرض الرسم البياني الذي أمامك وتيرة التفاعل االبتدائية كدالة لتركيز  

بالنسبة للتفاعل (2): د. 
د رتبة التفاعل. حدِّ   i  

اكتب معادلة الوتيرة.  ii  

احسب قيمة ثابت الوتيرة  k ، واذكر الوحدات الملئمة.  فّصل حساباتك.  iii   

ON  بعد مرور  276 ثانية، إذا كان معطى أّن التركيز االبتدائي ( )g2 5 احسب تركيز    هـ. 
 هو  M 0.08 .  فّصل حساباتك.

  
N O ( )g2 5  

 ِلـ  

د أّي قول من األقوال (a) ، (b) ، (c)  التي أمامك هو القول الصحيح. حدِّ و. 
تتعّلق رتبة التفاعل بدرجة الحرارة التي ُيجرون فيها التفاعل.  (a)

تتعّلق قيمة ثابت الوتيرة بدرجة الحرارة التي ُيجرون فيها التفاعل.   (b)

تتعّلق قيمة ثابت الوتيرة بالتركيز االبتدائي للماّدة المتفاعلة.  (c)

  

  

0.02 0.04 0.06 0.080

102 4$ -

101 4$ -

103 4$ -

104 4$ -

0

(mo ,iter 1$, - )

  N O ( )g2 5  

وتيرةٹالتفاعلٹاالبتدائية

التركيزٹاالبتدائيٹِل

( s$mo ,iter 1 1$, - - )

ב ה צ ל ח ה!
ى لك النجاح! نتمّن

זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל.
אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך.

حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.


