
 

 ورقــة عنــل يف مــادة الكينيــاء )التــوازن الكينيائــي(

 8102 -8102/  الثالث الثانوي العلني 

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

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

   .مما يصيد مو قًمُ ثابت التىاشى شيادَ دزجُ احلسازَ يهصاح التىاشى يف االجتاه العكطٌ  عهد

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

   .مو قًمُ ثابت التىاشى يهقصمما  يهصاح التىاشى يف االجتاه العكطٌ ثابتُ دزجُ احلسازَ الضغط مع بقاء شيادَ  عهد

(g)3اآلتٌ: العكىس املتىاشى لديك التفاعل  3)  2(g) 2(g)2SO 2SO O  

 ( هلرا التفاعل وفق العالقُ :CK( بداللُ )PKقًمُ ) ِتعط P CK K R T  . 

(s)لديك التفاعل العكىس املتىاشى اآلتٌ:  4) 2(g) 2(g)S O SO  فإى P CK K . 

 والعالقة بيههما لكل مو التفاعالت اآلتية:( PK( و )CK) اكتب قانوى ثابت التوازى  :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 املتوازى اآلتي :الثالثالسؤال 

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

 . شيادَ الضغط علِ وعاء التفاعل الرٍ حيىٍ الغاشات الجالث مع بقاء دزجُ احلسازَ ثابتُ.:  و أثسبِّ

 شيادَ دزجُ احلسازَ مع بقاء الضغط ثابت علِ وعاء التفاعل ..  

 وذلك علِ:

A .حالُ التىاشى. 

B.  ُو الهاجتُ كمًُ املىاد املتفاعل. 

C.   التىاشىقًمُ ثابت. 

oلديك التفاعل العكوس املتوازى اآلتي:  :الرابعالسؤال 

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

 مع بقاء دزجُ احلسازَ ثابتُ. الكّلٌ. شيادَ الضغط :  و أثسبِّ

 شيادَ دزجُ احلسازَ مع بقاء الضغط ثابت ..  

   وذلك علِ:

Aحالُ التىاشى .. 

B.  ُو الهاجتُ كمًُ املىاد املتفاعل. 

C.  قًمُ ثابت التىاشى. 



 

 حل املسائل اآلتية: :اخلامسالسؤال 

ٌ عهد الدزجُ املسألة األوىل: 500)حيدث التفاعل املتىاشى اآلت K):o

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

كانت الرتاكًص عهد التىاشى:  و  -1

2 eq
H 1mo . ,   -1

2 eq
N 0.5 mo . ,  -1

3 eq
NH 0.5 mo . , :املطلىب 

 .( 2احطب الرتكًصيو االبتدائًني لـN( و )2H). 

 .( احطب ثابت التىاشىCK( ثم )PK( علمًا بأّى )1 10.082 .atm.mo .k ). 

 .ِّو أثسب  :  فقط. شيادَ الضغط.,  َفقط.. شيادَ دزجُ احلساز  

 علِ:  

Aحالُ التىاشى .. 

B.  .ُكمًُ املىاد املتفاعلُ و الهاجت 

C.  قًمُ ثابت التىاشى. 

(g) حيدث التىاشى اآلتٌ عهد دزجُ حسازَ معًهُ: املسألة الثانية: (g) (g)2A B 3C  

الرتكًصيو االبتدائًني فإذا علمت أّى نطبُ 
 

 
0

0

A 7
4B

و أّنه عهد التىاشى كاى    
eq 0

1B B
4

:و املطلىب , 

( احطب ثابت التىاشى .CK( و )PK.هلرا التفاعل ) 

 .( َاحطب الهطبُ املئىيُ املتفككُ مو املادB.حتِ بلىغ التىاشى ) 

400حيدث التفاعل املتىاشى اآلتٌ عهد الدزجُ ) املسألة الثالثة: K):(g) 2 (g) 2(g) 2(g)CO H O CO H  

CKوكانت قًمُ ثابت التىاشى ) 1الدزجُ, و املطلىب: ( عهد يره  

 . ـل)احطب الرتكًص ٌ 12-( الالشم مصجه مع )COاالبتدائ mo 2H( مو ). O( يتفاعل ٌ 2H( مو )%90( ك Oبلىغ التىاشى ِ  .( حت

 .( ُمايٌ قًمPKُعهد دزج ) حسازَ يرا التىاشى. 

(g):لًكو التفاعل املتىاشى العكىس اآلتٌ :الرابعةاملسألة  2(g) 2(g)2HI H I  

 .( ىد اهلًدزوجني ٌ ًل إذا علمت أى الرتكًص االبتدائ  -1

0
HI 0.4 mo .( التفاعل ُ 4( وأىّ ثابت ضسع

1K 25 10  ,) 

 ُ ُ االبتداًئ  . للتفاعل املباشساحطب الطسع

( إذا علمت أى قًمُ ثابت التىاشى .C
1K
36

)احطب الهطبُ املئىيُ املتفككُ مو يىد اهلًدزوجني حتِ بلىغ التىاشى ,. 

 ٌاحطب ضسعُ التفاعل العكط . ( ُ2عهد التىاشى , ثّم احطب قًمK). 

300التفاعل العكىس املتىاشى اآلتٌ عهد الدزجُ ) حيدث :اخلامسةاملسألة  K):2(g) (g) 2(g)2NO 2NO O  

فكاى )  -1

2 eq
NO 0.06 mo .)  ُو الهطبُ املئىيُ املتفكك( 2موNO ) و املطلىب:(%80)حتِ بلىغ التىاشى ,  

 .ـل) احطب ٌ  .(2NOالرتكًص االبتدائ

 .( احطب ثابت التىاشىCK( و )PK( مع العلم أّى )1 10.082 .atm.mo .k .) 

 ..ما أثس شيادَ الضغط علِ حالُ التىاشى وقًمُ ثابت التىاشى
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