
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12chemistry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/om/12chemistry1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 األسئلة اإلثرائية يف مادة الكيمياء  للصف الثاني عشر
 م 1212/1211 -هـ  1341/1341للعام الدراسي 

 مالحظات: * استخدم الجدول الدوري عند الضرورة
 أواًل: األسئمة الموضوعية

 السؤال األول: اختار االجابة المناسبة من بين البدائل المعطاة:

  :موجبة ليا H˚rxn∆ تكون أن عيتوق التالية التغيراتمن  أي .1

 البمورة (د     التجمد (ج     التكثيف (ب     االنصيارأ( 

  .صحيحة تمييا  التي العبارات  أي حدد ثم المعادلة تأمل. 2

 4Al(s) + 3O2 (g) → 2Al2O3 (s)    ∆H˚rxn = x 

 

 ½ = Hfº   ∆H˚comb (Al)∆  (Al2O3)   -أ
  = 2 ∆Hfº   ∆H˚comb (Al) (Al2O3) -ب
 ½ = Hfº   ∆Hf˚ (Al)∆  (Al2O3) -ج
 ¼ = Hfº   ∆H˚comb (Al)∆  (Al2O3) -د
 

ووضاعين ثاي  بإحكاام أغم يانقام احد الطمبة بوضع كمية متسااوية مان الغااز ثاي ثانث ح ان ثام 

 .4و  3ادرس الشكل وأجب عن السؤالين  -كؤوس كما ثي الشكل أدناه ةثنث

 

 وزارة الرتبية والتعليم
 يدريرة العمةة للرتبية والتعليم بمملطقةة الرييية امم امل
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 لتابع ثي ىذه التجربة ىما:المتغير المست ل والمتغير ا -3

 .المتغير المست ل ىو درجة الحرارة والمتغير التابع ىو الحجم ( أ

 .المتغير المست ل ىو درجة الحرارة والمتغير التابع ىو الضغط ( ب

 .المتغير المست ل ىو الحجم  والمتغير التابع ىو درجة الحرارة ( ج

 .رةالمتغير المست ل ىو الضغط  والمتغير التابع ىو درجة الحرا ( د

ثاإن الحجام النياالي  (mL 0.8)يعاادل  1إذا عممات أن الحجام النياالي لمغااز ثاي الح ناة رقام  -4

 , اثترض أن الضغط ب ي ثابتا طوال التجربة:  3لمغاز ثي الح نة رقم

 2 د(        1 ج(        0.95 ب(     0.5 ( أ

 لمتفاعل التالي: .5

2CO(g)  + O2(g)                 2CO2(g) 
Kc = 4x10وكاان  M 0.10ىاي  CO2و  O2و  COكيز اإلبتدالياة لكال مان إذا كانت الترا

-16 

 لموصول إلى حالة اتزان ثإن التفاعل: ºC 500عند 

 أ( سيزاح إلى جية اليمين             ب( سيزاح إلى جية اليسار

 ج( لن يحدث أي تغيير               د( المعمومات بالسؤال غير كاثية لتحديد اتجاه التفاعل

 ادرس التفاعل المتزن التالي:  .6

N2O4(g)            2NO2(g) 
 0.020و   N2O4ماان  mole 0.10لتكااوين  N2O4ماان  mole 0.11تفاعاال  ºC 25عنااد 

mole  مانNO2  وعناد اساتادام نفاس كمياة . N2O4 90عناد درجاة ºC  0.050يتكاون mole 

 ع استنتاج:, من ىذه النتالج نستطيNO2 من  و mole 0.12و  N2O4من 

 تابع السؤال األول
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 بمعدل سرعة تفاعل من الدرجة الثانية. N2O4يتفاعل  أ( 

 ب( ثابت االتزان لمتفاعل الموضح يزيد بزيادة درجة الحرارة.

 ج( التفاعل طارد لمحرارة.

 . ºC 90بدال من  ºC 25يتفاعل أسرع عند درجة حرارة  N2O4د( 

 

 ثانيا: األسئمة المقالية

 السؤال الثاني:

 جم (16) يشغمو ما يعادل حجما تشغل أنيا ثوجد تبايرىا تم جم(51)  كتمتيا استر من عينة .1

 .سترلإل المولية الكتمة أوجد .والضغط الحرارة درجة نفس عند األكسجين غاز من

 ثاني ينتج عندما (  kJ\mol 287.5-) تساوي  C4H10 البيوتان احتراق حرارة أن عممت اذا .2

 أكساايد ثاااني تنااتج عناادما(  kJ/mol 2658.5-) تساااوي بينمااا السااالل والمااا  الكربااون أكساايد

 .الما  تبار حرارة أوجد.  الما  وباار الكربون

 تسااوي احتراقاو حارارة أن عممات إذا, ال ياساية CH3OH الميثيماي الكحاول تكوين حرارة احسب .3
(-726.5 kJ/mol )وأن ∆H˚f (H2O(g))= -242 kJ/mol  , 

    ∆H˚f (CO2(g)) = -393.5 kJ/mol. 

مناو ثاي وعاا  كماا ىاو موضاح بالشاكل تحات درجاة  (g 3.2 )أحاد أكاسايد الكبرياتتام وضاع  .4

 27)حرارة 
o

C .) 

 

 

 تابع السؤال األول
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 ) وضح جميع العمميات الحسابية(.كسيد؟لأل حدد الصيغة الكيميالية - أ

األكساايد السااابق بحيااث عنااد ضااي كميااة ماان ثاااني أكساايد الكربااون ماان إنااا   ااار ليمتاازج مااع  -ب

عادد ماوالت غااز ثااني أكسايد  أدنااه أحساب ناا  كماا ىاو موضاح بالشاكلضاغطا عماى اإليشكنن 

 الكربون

 

 

 

 

 

ثكام يكاون نسابة حجام إنالاو  atm 7.5 االمتازاجإذا كان ضغط غاز ثاني أكسيد الكرباون قبال  .5

 .حجم إنالو بعد امتزاجو مع ثالث أكسيد الكبريت إلىقبل االمتزاج 

ماان الاارصااين ثااي  g 0.3)الكالساايوم و) ( ماان كربوناااتg 0.5. ثااي إحاادت التجااارب وضااع )6

( , وبعاد أن اثارا الادورق مان الياوا  تام إغنقاو بواساطة باالون  (mL 50دورق ماروطاي ساعتو 

بعااد انتيااا  التفاعاال كاناات درجااة الحاارارة  (M 1.0).تركيااز  HClماان  mL 25)وأضاايف إليااو )

 35)ت در ب 
o
C)  وضغط يعادل(1.3 atm) . 

 ة الموزونة لمتفاعنت الحادثة.أكتب المعادالت الكيميالي - أ

ثترض أن لياا ساموك الغااز )ا ينتج من التفاعل. حدد الضغط الجزيلي لكل غاز يمكن أن - ب

 .(المثالي

 الرقم الييدروجيني لممحمول المتب ي من التفاعل؟ىو ما  -ج   

 السؤال الثانيتابع 
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 :M 0.50تركيزه  HOOCCCl3 (Ka=0.20)حمض . 7

 لممحمول الحمضي. pHاحسب  -أ

 الحمض.احسب درجة تأين  -ب

مااول ماان األكسااجين ثااي إنااا  مغمااق عنااد  (4)مااول ماان ثاااني أكساايد الكبرياات مااع  (8)تفاعاال . 8

 درجة حرارة ثابتة ليتكون ثالث أكسيد الكبريت حسب المعادلة اآلتية:

2SO2(g) + O2(g)                       2SO3(g) 
. احسااب  atm 3))ثااإذا كااان الضااغط الكمااي لمغااازات المتفاعمااة عنااد بدايااة التفاعاال يساااوي 

ماان كميااة غاااز ثاااني أكساايد  %20الضااغوط الجزيليااة لمكونااات الاماايط عنااد االتاازان إذا تب ااى 

 الكبريت المتفاعمة.

نااا  مغمااق يتكااون غاااز الفوسااجين إأكساايد الكربااون والكمااور ثااي  أولعنااد تساااين مامااوط ماان . 9

 ونحصل عمى حالة االتزان الكيميالي التي يعبر عنيا بالمعادلة التالية:

CO(g)  + Cl2(g)                 COCl2(g) 
وضح كيف تتغير سرعة كل مان التفاعال األماامي والعكساي إذا ن ا  حجام الماماوط الغاازي 

إزاحاااة إلاااى بحياااث يتضااااعف الضاااغط بفااارض ثباااوت درجاااة الحااارارة. وىااال ياااؤدي ىاااذا التغيااار 

 االتزان؟موضع 

 

 السؤال الثانيتابع 


