
          

 

 

 

 

 (يجب المحافظة على تسلسل االجابةمهمة ::::مالحظة )

 (اتدرج 11)               تية علميًا:آلالنقاط اوضحي : 1س  

ماذا .3    .ماهي فرضيتا فان دير فال للغازات وما هي معادلته؟2.ماسبب حيود الغازات الحقيقية عن السلوك المثالي؟  1 

يمثل 
 

  
 وما  .ماهو قطر التصادم5.ماهو قانون الحاالت المتناظرة؟  4 ؟هوعدد افوكادرو  عدد جزيئات الغاز، Nاذا كان   

. ماهو التصادم المرن وما 8 ؟ درجة الحرارة الحرجة. ما هي 7 .ماهو مبدأ التوزيع المتساوي للطاقة ؟6 هو ترددالتصادم؟

 ؟  هو العزم الكلي

. ؟ما هي انواع التصادمات بين الجزيئات . 11   ما عالقة درجة الحرارة بسرعة التفاعل؟ .9   

                                                            

 (اتدرج 11)      : الجواب الصحيحإختاري  2س

 .عملية دائرية.3             .عملية غير متوازنة.  2         .عملية متوازنة.  1              .العملية اال نعكاسيةهي:1

 .في العملية االديباتية.3               .تحت حجم ثابت.      2   .تحت ضغط ثابت.      qv  :   1مع قيمة  qp قيمة .تتساوى2 

 .التغير في درجة الحرارة.3                .التغير في الضغط.   2 .التغير في الحجم.        1  .تعتمد قيمة السعة الحرارية على:3

 .الغاز في حالة االنضغاط.3                    .    الغاز المثالي.2     .   الغاز الحقيقي.1  :التصادم المرن هو صفة من صفات .4

تناسبًا من الجزيئات يتناسب مع الطاقة الحركية Nالضغط المسلط من قبل 

311لغاز االوكسجين عند    Ć  ،Crmsاحسبي :3س
o

 درجات( 11)               (.O =11م ؟ )و.ذ للـ 

20غرام من الحديد في حامض الهيدروكلوريك عند درجة  01احسبي الشغل المبذول عندما يذوب ( A) :4س   
 o

 درجات( 11)   :م 

   )أ( في وعاء مغلق.    )ب( في وعاء مفتوح.      

    (B ) ( إضافية لمن يجيب على السؤال درجات  0) الكيمياء الفيزيائيةفي  أذكري ثالث كتب.                                                                             
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 (يجب المحافظة على تسلسل االجابةمالحظة مهمة ::::)

 درجات( 11)  عما يأتي بشكل تفصيلي : اجيبي :1س

 . سؤال.ال يعتبر الشغل دالة حالة مع الرسم البياني المتعلق بال2     (.   الطاقة الداخلية )ب نقصدماذا  .1

 أذكري  حالتين يعتبر فيهما الشغل مساويًا للصفر ،ماهما هاتان الحالتان؟.3 

        هل ان الشغل سالب ام موجب ولماذا؟  موضحة  إذا علمت  أن  التغيرات   الكيميائية   التالية   تحدث  عند  ضغط  ثابت . 4

                                                         ( g 2 +   2 I ( s ) →      Si     ( g )  4SiI 

   .الضغط .0 . السعة الحرارية. 4. الحرارة. 3 . المحتوى الحراري.2.   . الشغل 1: لكل مما يأتي قياس يوحدت أذكري  . 0

                                                                                                                                         

  

 غازات.لل. اذكري اربع نقاط مهمة توضح الطبيعة الحركية 2.ما هو قانون كراهام لالنتشار؟مع ذكرمعادلته. 1: 2س         

 ؟كيف يمكن تحويل سلوك الغازات  الحقيقية الى مثالية   . 4 ..ما هو مبدأ تساوي الطاقة للجزيئة الغير خطية 3               

                    درجات( 11)                        .          تهازوجة الغاز وما هي وحد ماهي ل. 0               

 درجات ( 11.) 

 

      ∆E

                                          

 درجات( 11)                                                         
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