
 

 ورقــة عمــل يف مــادة الكيميــاء )التــوازن الكيميائــي(

 2018 -2017/  الثالث الثانوي العلمي 

 ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة أو خطأ أمام العبارة املغلوطة , وصّحح املغلوطة:   :األولالسؤال 

(g)لديك التفاعل اتآتي:  1) 2 (g) 2(g) 2(g)CO H O CO H H 0    

   .مما يزيد من قيمة ثابت التوازن زيادة درجة احلرارة ينزاح التوازن يف االجتاه العيسي  عند

(g)5لديك التفاعل اتآتي:  2) 3(g) 2(g)PC PC C H 0    

   .من قيمة ثابت التوازن ينقصمما  ينزاح التوازن يف االجتاه العيسي ثابتة درجة احلرارة الضغط مع بقاء زيادة  عند

(g)3اتآتي: العيوس املتوازن لديك التفاعل  3)  2(g) 2(g)2SO 2SO O  

 ( هلذا التفاعل وفق العالقة :CK( بداللة )PKقيمة ) ىتعط P CK K R T  . 

(s)لديك التفاعل العيوس املتوازن اتآتي:  4) 2(g) 2(g)S O SO  فإن P CK K . 

 والعالقة بينهما لكل من التفاعالت اآلتية:( PK( و )CK) اكتب قانون ثابت التوازن  :الثانيالسؤال 

(1 2(g) 2(g) 2 5(g)4NO O 2N O  

 (2 (s) 2(g) (g)C CO 2CO  

 (3 2(g) 2(g) (g)H I 2HI  

(4 2 4(g) 2(g)N O 2NO 

o  :لديك التفاعل العكوس املتوازن اآلتي :الثالثالسؤال 

3(g) 2(g) 2(g) r n2SO 2SO O H 198 K.J     

 . زيادة الضغط على وعاء التفاعل الذي حيوي الغازات الثالث مع بقاء درجة احلرارة ثابتة.:  ن أثربيِّ

 زيادة درجة احلرارة مع بقاء الضغط ثابت على وعاء التفاعل ..  

 وذلك على:

A .حالة التوازن. 

B.  و الناجتة كمية املواد املتفاعلة. 

C.  قيمة ثابت التوازن. 

oلديك التفاعل العكوس املتوازن اآلتي:  :الرابعالسؤال 

2(g) 2(g) 2 (g) r n2H O 2H O H 483.6 K.J    

 مع بقاء درجة احلرارة ثابتة. اليّلي. زيادة الضغط :  ن أثربيِّ

 زيادة درجة احلرارة مع بقاء الضغط ثابت ..  

   وذلك على:

A .حالة التوازن. 

B.  و الناجتة كمية املواد املتفاعلة. 

C.  قيمة ثابت التوازن. 



 

 حل املسائل اآلتية: :اخلامسالسؤال 

500)حيدث التفاعل املتوازن اتآتي عند الدرجة املسألة األوىل: K):o

2(g) 2(g) 3(g) r nN 3H 2NH H 92 K.J    

كانت الرتاكيز عند التوازن:  و  -1

2 eq
H 1mo . ,   -1

2 eq
N 0.5 mo . ,  -1

3 eq
NH 0.5 mo . , :املطلوب 

 .( 2احسب الرتكيزين االبتداييني لـN( و )2H). 

 .( احسب ثابت التوازنCK( ثم )PK( علمًا بأّن )1 10.082 .atm.mo .k ). 

 .ِّن أثربي  :  فقط. زيادة الضغط.,  فقط.. زيادة درجة احلرارة  

 على:  

Aحالة التوازن .. 

B.  .كمية املواد املتفاعلة و الناجتة 

C.  قيمة ثابت التوازن. 

(g) حرارة معينة:حيدث التوازن اتآتي عند درجة  املسألة الثانية: (g) (g)2A B 3C  

الرتكيزين االبتداييني فإذا علمت أّن نسبة 
 

 
0

0

A 7
4B

و أّنه عند التوازن كان    
eq 0

1B B
4

:و املطلوب , 

( احسب ثابت التوازن .CK( و )PK هلذا ).التفاعل 

 .( احسب النسبة املئوية املتفيية من املادةB.حتى بلوغ التوازن ) 

400حيدث التفاعل املتوازن اتآتي عند الدرجة ) املسألة الثالثة: K):(g) 2 (g) 2(g) 2(g)CO H O CO H  

CKوكانت قيمة ثابت التوازن ) 1الدرجة, و املطلوب: ( عند هذه  

 .(احسب الرتكيز االبتدايي ـلCO( الالزم مزجه مع )-12 mo 2H( من ). O( كي يتفاعل )2( من )%90H Oحتى بلوغ التوازن ). 

 .( ماهي قيمةPKعند درجة حرارة هذا التوازن ). 

(g):ليين التفاعل املتوازن العيوس اتآتي :الرابعةاملسألة  2(g) 2(g)2HI H I  

 .( إذا علمت أن الرتكيز االبتدايي ليود اهليدروجني  -1

0
HI 0.4 mo .( وأنّ ثابت سرعة التفاعل )4

1K 25 10  ,) 

 . احسب السرعة االبتدايية للتفاعل املباشر

( إذا علمت أن قيمة ثابت التوازن .C
1K
36

)احسب النسبة املئوية املتفيية من يود اهليدروجني حتى بلوغ التوازن ,. 

 احسب سرعة التفاعل العيسي . ( 2عند التوازن , ثّم احسب قيمةK). 

300حيدث التفاعل العيوس املتوازن اتآتي عند الدرجة ) :اخلامسةاملسألة  K):2(g) (g) 2(g)2NO 2NO O  

فيان )  -1

2 eq
NO 0.06 mo .)  و النسبة املئوية املتفيية( 2منNO ) و املطلوب:(%80)حتى بلوغ التوازن ,  

 .(2احسب الرتكيز االبتدايي ـلNO). 

 .( احسب ثابت التوازنCK( و )PK( مع العلم أّن )1 10.082 .atm.mo .k .) 

 ..ما أثر زيادة الضغط على حالة التوازن وقيمة ثابت التوازن
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