
                                                                                                             

 االتزان الكيميائي 
 1995سنة   إمتحان 

 
 7سؤال 
kJHالسؤال اجملموعة:   يتناول 1.206=       )(2)()(2)(4 3    gggg HCOOHCH ++ 

 لرت.   1لوعاء حجمه    O2H(g)مول   1 و   CH(g)4مول  1، أدخلوا C1000يف درجة حرارة 
 كدالة للزمن.   CO(g)أمامك رسم بياين يصف تغري تركيز 

 
 التعبري لثابت اتّزان التفاعل، وعّوض يف التعبري قيمة الرتاكيز املالئمة.  أكتب .  iأ. 

ii  علِّّلمل يتغرّي؟  أو اخنفض  أو. هل خالل الزمن وحىت احلصول على حالة اتزان، ارتفع الضغط يف الوعاء . 
ال يغري تركيز    أويُقّلل    أوهل ارتفاع درجة احلرارة يزيد  ب. بعد أن وصلت اجملموعة إىل حالة اتزان نرفع درجة احلرارة.  

(g)CO  علِّّل يف الوعاء؟ . 
 أجروا جتربتني للمجموعة املوجودة يف حالة اتزان واحملفوظة يف درجة حرارة اثبتة. 

 ىل صغروا حجم الوعاء. و يف التجربة األ
  أصغر   أومنه    أكب   أوقبل تصغري احلجم  للضغط الذي كان    ساو  تصغري احلجم م  حلظة. هل الضغط يف الوعاء  i  جـ.

 . علِّّلمنه؟ 
ii  مل    أواخنفض    أو . بعد فرتة زمنية معّينة وصلت اجملموعة إىل حالة اتزان جديدة. هل ارتفع الضغط يف الوعاء

 . علِّّلتصغري احلجم؟   حلظةيتغري ابلنسبة للضغط الذي كان 
 افظة على حجم اثبت. إىل الوعاء مع احمل CH(g)4يف التجربة الثانية، أضافوا 

منه؟    أصغر  أو منه    أكب   أو ضافة  إلللضغط الذي كان قبل أ  ساو  م CH(g)4إضافة   حلظة . هل الضغط يف الوعاء  iد.  
 . علِّّل

ii مل يتغري   أواخنفض  أو. بعد فرتة زمنية معيّنة وصلت اجملموعة إىل حالة اتزان جديدة. هل ارتفع الضغط يف الوعاء
 . علِّّل ؟ CH(g)4إضافة  حلظة ن ابلنسبة للضغط الذي كا

0.1 

0 

 الزمن

 CO(g)تركيز 

 مول/ لتر

 



                                                                                                             

 1996سنة   إمتحان 
 7سؤال 
 السؤال اجملموعة املنعكسة:  يتناول

0H      )(2)(2)(       2 ggg IClICl + 
 . 0.11اثبت االتزان هي  قيمة  Tيف درجة احلرارة 

 تعبرياً لثابت االتزان.  أكتب أ. 
 لرت.   1من الوعاءين هو   كل واحد. حجم  T رةراموجودان يف نفس درجة احل  Bوالوعاء   Aالوعاء  

 . ICl(g)مول  0.4  و   Cl(g)2مول    0.2، نُدخل  Aإىل الوعاء 
 . ICl(g)مول   0.4  و   I(g)2مول  0.4  و   Cl(g)2مول    0.2، نُدخل  Bإىل الوعاء 

الوصول إىل    ىتح   ال يتغري   أو يقّل    أو ، يزداد    I     ،2(g)Cl    ،(g)ICl(g)2ب. حدِّد هل تركيز كل واحد من الغازات:
 حالة اتزان: 

i  يف الوعاء .A . علِّّل . 
ii  يف الوعاء .B .علِّّل . 

 هنتم مبنع احنالله قدر اإلمكان. هل هلذا اهلدف جيب:  ICl(g)عندما خنزن 
 . علِّّل. زايدة الضغط؟ i جـ.

ii علِّّل. رفع درجة احلرارة؟ . 
iii علِّّل . إضافة حمّفز؟ . 

 
 

 1997سنة   إمتحان 
 7سؤال 
2)()(2)(   ال اجملموعةسؤ ال يتناول ggg ClCOCOCl +    إىل وعاء مغلقA  حجمه لرت واحد، أدخلوا
2)(مول   0.5 gCOCl الوعاء موجود يف درجة حرارة اثبتة .T . 

 . 0.3Mهو   Cl(g)2يف هذه احلالة تركيز  . حالة اتزانتصل اجملموعة إىل 
 . Kتعبري اثبت االتزان،   أكتب .  iأ. 

ii  .ة اثبت االتزان،  يم ق إحسبK .ل حساابتك  . فصِّّ
 

2)(إىل حالة اتزان أضافوا إليها    Aبعد أن وصلت اجملموعة يف الوعاء   gCOCl  .بدون تغيري احلجم ودرجة احلرارة 



                                                                                                             

2)(إضافة   حلظة . كيف أتثر الضغط يف الوعاء iب.   gCOCl إجابتك  علِّّل؟ . 
iiاتزان جديدة، ارتفع الضغط يف الوعاء  ة  اف . هل من حلظة اإلض بقي    أواخنفض    أووحىت الوصول إىل حالة 

 . ر إجابتك فسّ اثبتاً؟ 
2)(مول    0.5حجمه لرت واحد،    Bأدخلوا إىل وعاء مغلق   gCOCl  يف هذا الوعاء مّت الوصول إىل حالة اتزان يف .

هو   Bيف الوعاء   Cl(g)2. يف حالة االتزان تركيز Aيف الوعاء  ن  زا من الوقت الذي لزم للوصول إىل حالة ات أقصر وقت 
0.4M . 

 . إجابتك  علِّّل؟ B. ما هو سبب الوصول إىل حالة اتزان يف وقت أقصر يف الوعاء i جـ.
ii  ما هي إشارة .H  إجابتك  علِّّل للتفاعل املباشر؟ . 

 
 1998سنة   إمتحان 

 7سؤال 
0H   )()(2)(2معطاة اجملموعة:   2 ggg HIIH + 

  يف كل واحدة أُجريت على هذه اجملموعة.    III, II, Iيف اجلدول الذي أمامك، معروضة معطيات عن ثالث جتارب  
 . I(g)2مول  0.5  و   H(g)2مول    0.5من التجارب أدخلوا إىل وعاء التفاعل 

 

 

 . Iأ. تطرق إىل التجربة 
i  ل حساابتك من املواد يف حالة االتزان.   كل واحدة. ما هو عدد موالت  . فصِّّ

ii  .ل حساابتك قيمة اثبت االتزان.  إحسب  . فصِّّ
 . علِّّلعلى حالة اتزان يف أقصر وقت؟  ولص مت احل  III, II, Iب. يف أي التجارب 

 . IIIتطرق إىل التجربة  جـ.
 . علِّّل مول؟  0.06 ة لِـّ يساو مول، أم م  0.06يف حالة االتزان، ختتلف عن  H(g)2، عدد موالت  xهل قيمة 

ت  . هل يف هذه الشروط قيمة اثبHI(g)، أدخلوا مول  1Tلرت، موجود يف درجة حرارة    1د. إىل وعاء فارغ حجمه  
 . علِّّلة هلا؟ ي ساو م  أومنها   أصغر   أوها يف البند "أ" من تلك اليت حسبت   أكبتزان للمجموعة املعطاة أعاله  اال

 يف الوعاء يف حالة اتزان  H(g)2ت  ال عدد مو  (K)درجة احلرارة  حجم الوعاء  التجربة 
I 1   1 لرتT 0.06 
II 1   2 لرتT 0.1 
III 2   1 لرتT x 



                                                                                                             

 1999سنة   إمتحان 
 7سؤال 
 السؤال ثالث جتارب، يف كل واحدة منها حيدث التفاعل:  يتناول

)(2)()(2 22 ggg ONONO + 
، وأغلقوا الوعاء. عندما  NO(g)2، أدخلوا  1100Kرة  حرا  درجة: إىل وعاء حجمه لرت واحد، موجود يف  1التجربة  

 . O(g)2مول   NO  ،0.2(g)مول   NO  ،0.4(g)2مول  0.04ُحصل على حالة اتزان كان يف الوعاء:  
 تعبرياً لثابت اتزان التفاعل.  أكتب .  iأ. 

ii  .ل حساابتك قيمة اثبت االتزان.  إحسب  . فصِّّ

iii .عدد املوالت االبتدائي لِـّ  إحسب g)2(NO .ل حساابتك  . فصِّّ
، بكمية خمتلفة عن  NO(g)2، أدخلوا  1100K: إىل وعاء آخر حجمه لرت واحد، موجود هو أيضاً يف   2التجربة  

، وأغلقوا الوعاء. بعد مرور وقت معني فحصوا تركيبة الغازات يف الوعاء. يف حلظة  1تلك اليت يف التجربة  
 . O(g)2مول   NO  ،0.1(g)ل مو  .NO  ،20(g)2مول  0.02الفحص كان يف الوعاء:  

 . علِّّل . هل يف حلظة الفحص كانت اجملموعة يف حالة اتزان؟ iب.  
ii  ّلِـ االبتدائي  الرتكيز  نعمNO(g)2  . هل ميكن حتديد  إذا كانت اإلجابة  إذا كانت  إ  -؟  الرتكيز.  حسب هذا 

 فسر ملاذا ال ميكن.  -اإلجابة كال
، وأغلقوا الوعاء. هذه  1كما يف التجربة    NO(g)2دد موالت  فس عوا ن: إىل وعاء حجمه لرت واحد  أدخل 3التجربة  

التجربة   منه يف  اتزان  خالل وقت أقصر  الغاز  1املرة ُحصل على حالة  ن  ي  . عدد موالت كل واحد من 
2(g)O   و(g)NO 1كان أعلى من عدد املوالت الذي يف حالة االتزان يف التجربة   ،، يف حالة اتزان . 

 . علِّّل.  1خالل وقت أقصر منه يف التجربة  3 احلصول على حالة اتزان يف التجربة ى إىلي أد . ما الذi جـ.
ii علِّّل . هل التفاعل املباشر هو مشّع للحرارة أم ماص للحرارة؟ . 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                             

 2000سنة   إمتحان 
 7سؤال 
املنعكس:    يتناول التفاعل  )()(السؤال  2 gg BA     أربعة رُّقمت ابألر أو يف  أربع  4حىت    1م  قا عية،  أُجريت   ،

 . A(g)عية نفس العدد من موالت  و لرت. أدخلوا إىل كل واحد من األ 1جتارب خمتلفة. كان حجم كل وعاء 
 عية. و كدالة للزمن يف كل واحد من أربعة األ  B(g)الرسم البياين الذي أمامك يصف التغري يف عدد موالت الناتج  

 
 . 1ُحصل على حالة اتزان يف فرتة زمنية أقصر مما ُحصل عليه يف الوعاء  2ملاذا يف الوعاء ر . فسiأ. 

ii  2ُحصل على حالة اتزان يف فرتة زمنية أقصر مما ُحصل عليه يف الوعاء   3. فسر ملاذا يف الوعاء . 
iii . ُحصل على حالة اتزان يف نفس الفرتة الزمنية؟  4ويف الوعاء   3يف الوعاء ملاذا 

  أو ،  2K،  2من اثبت االتزان للمجموعة يف الوعاء    أكب،  1K،  1. هل اثبت االتزان للمجموعة يف الوعاء  i.  ب
 . علِّّلله؟   ساو  م  أومنه    أصغر

ii  2،  2. هل اثبت االتزان للمجموعة يف الوعاءK  ،3،  3من اثبت االتزان للمجموعة يف الوعاء    أكبK  ، أو  
 . علِّّلله؟   ساو  م  أومنه    أصغر

 . علِّّلل التفاعل املباشر هو ماص للحرارة ام مشع للحرارة؟ ه جـ.
الوعاء   اتزان يف  ، بدون تغيري حجم الوعاء  فقط   Aاضافوا مادة تتفاعل مع املادة    1بعد أن ُحصل على حالة 

 ودرجة احلرارة. بعد فرتة زمنية معينة ُحصل من جديد على حالة اتزان. 
  أو منه   أصغر   أو من ذلك الذي كان يف حالة االتزان األصلية    أكب   B(g)ت  الد. هل يف حالة االتزان اجلديدة عدد مو 

 . علِّّل له؟  ساو  م
صّغروا حجم الوعاء إىل نصف احلجم، بدون تغري درجة احلرارة. بعد    4بعد أن ُحصل على حالة اتزان يف الوعاء  

 فرتة زمنية معينة ُحصل من جديد على حالة اتزان. 
  أو منه   أصغر أومن ذلك الذي كان يف حالة االتزان األصلية   أكب  B(g)ديدة عدد موالت جلهـ. هل يف حالة االتزان ا

 . علِّّل له؟  ساو  م

 الزمن

 عدد موالت  

B(g) 4الوعاء  

3الوعاء  

1الوعاء  

2الوعاء  



                                                                                                             

 2002سنة   إمتحان 
 6سؤال 

42)(2)(معطى التفاعل:     2 gg NOON  
 لرت، موجود يف نفس درجة احلرارة.  1حجم كل واحد منها    Cو    Bو   Aعية فارغة  أو ثالثة  

 . NO(g)2مول   2أدخلوا  Aإىل الوعاء 
 . O2N(g)4مول   1أدخلوا  Bإىل الوعاء 
 . NO(g)2مول  2  و   O2N(g)4مول   1أدخلوا    Cإىل الوعاء 

 عية الثالثة. بعد مرور مدة زمنية معينة، ُوجد أن الضغط ال يتغري أكثر بعد ذلك. و قيس الضغط يف كل واحد من األ
 علِّّل. Cو   Bو    Aعية و ما هي املواد املوجودة يف األ أذكر  ، أ. يف احلالة اليت يبقى فيها الضغط بدون تغريّ 

 . NO(g)2مول  A  1.8ب. يف احلالة اليت يبقى فيها الضغط بدون تغري، ُوجد يف الوعاء  
ل حساابتك اثبت االتزان للتفاعل املعطى.  إحسب  . فصِّّ

دون تغري منذ حلظة إدخال املواد  ب  بقي   أواخنفض    أو ارتفع    Cو      Bو     Aعية  و من األ  كل واحدهل الضغط يف    جـ.
 . فسر إىل الوعاء وحىت احلصول على حالة اتزان؟ 

 ، ضاعفوا حجم الوعاء )مع احملافظة على درجة حرارة اثبتة(. Aد. بعد أن ُحصل على حالة اتزان يف الوعاء  
i  من املواد يف الوعاء    كل واحدة. ما هو تركيزA   لعلِّّ يف اللحظة اليت ضاعفوا فيها احلجم؟ . 

ii.    تفاعل العكسي    –أي  التفاعل  أم  املباشر  اتزان    –التفاعل  التغري يف احلجم وحىت احلصول على  يزداد بعد 
 . علِّّل جديد؟ 

 
 )إتزان وصناعة(   7سؤال 

 ، يف عملية معادلتها:   Cl(g)2يُنتجون الكلور، 

kJH 2.57−=       .)(2)(2)(2)(
2

1
2 gggg ClOHOHCl ++ 

 . 200Cء مغلق يف درجة حرارة  جُترى العملية يف وعا 
 . ر فسّ ؟ C200من    أقلذ خفض درجة احلرارة يف الوعاء إىل . ملاذا ال حُيب  iأ. 

ii من   كثرأرفع درجة احلرارة يف الوعاء إىل حُيب ذ  . ملاذا الC200 فّسر؟ . 

 ال تتغري( إذا:  أوتقل   أو )تزداد  Cl(g)2ب. كيف تتأثّر سرعة التفاعل للحصول على  
i زادوا كمية .(g)HCl   فّسر يف الوعاء يف درجة حرارة اثبتة ويف حجم اثبت؟ . 

ii فّسر . زادوا الضغط يف الوعاء بواسطة تصغري احلجم يف درجة حرارة اثبتة؟ . 
 . CuCl(s)2، أدخلوا إىل الوعاء كلوريد النحاس، C150يف درجة حرارة   Cl(g)2لتنفيذ عملية إنتاج 



                                                                                                             

 حلتني: عملية عندها يف مر ث ال حتد
.     : Iاملرحلة  

)(2)()(2)(2
2

1
gsgg ClCuOOCuCl ++ 

)()II :     .)(2)(2)املرحلة   2 gsgs OHCuClHClCuO ++ 
التفاعل يف املرحلة    جـ. التفاعلني ميكن أن تكون طاقة    IIبطيء، والتفاعل يف املرحلة    Iمعطى أّن  سريع. ألي من 

 . فّسر ؟ أكب تنشيط 
؟    C150، ُتستعمل حمفزاً يف عملية إنتاج الكلور يف  s)2(, CuCl (g), HCl (s)CuOد. أية مادة من املواد:  

 . فّسر
 
 

 2003سنة   إمتحان 
 8سؤال 

 لرت.   1. حجم كل وعاء هو  B و   Aأمامك رمسان بيانيان يصفان جمموعتني يف الوعاءين  

 

 
 . Aللتفاعل الذي حيدث يف الوعاء    معادلة موازنة أكتب .  iأ. 



                                                                                                             

ii  . ابت االتزان،  عبرياً لثت  أكتبKقيمته يف الوعاء  حسبالتفاعل، و ، لA .ل حساابتك  . فصِّّ
 ، بدون أن يغريوا درجة احلرارة. Aضاعفوا حجم الوعاء    40ب. يف الدقيقة الـ  

i  ما هي تراكيز املواد يف الوعاء .A  ً؟ 40  بعد التغيري يف الدقيقة الـ مباشرة 
ii  ماذا ستكون تراكيز املواد يف الوعاء .Aعلِّّل ؟ 70  وحىت الدقيقة الـ 40 ـاًء من الدقيقة ال، ابتد . 

 . فسر؟  Aإىل حالة اتزان أسرع من اجملموعة اليت يف الوعاء   Bملاذا تصل اجملموعة اليت يف الوعاء  جـ.
 ؟ 40  يف الدقيقة الـ  Bد. ما هو التغيري الذي أُجري يف الوعاء  

 
 
 

 2004سنة   إمتحان 
 8سؤال 

 مليثانول وقوداً للسيارات. رون يف استعمال اللتخفيف من تلوث اجلّو، يفكّ 
)(2)(3)(ج امليثانول حسب التفاعل:  يُنت   2 ggg OHCHHCO +. 

 أجروا ثالث جتارب: 
 . C210: أُجريت يف درجة حرارة ىلو التجربة األ

ذه  . وصلت اجملموعة إىل حالة اتزان. يف هH(g)2مول    2.6  و    CO(g)مول    1لرت أدخلوا    1إىل وعاء فارغ حجمه  
 . OH3CH(g)مول  0.9الوعاء  احلالة كان يف 

 تعبرياً لثابت االتزان.  أكتب .  iأ. 

ii  .قيمة اثبت األتزان يف   إحسبC210 .ل حساابتك  . فصِّّ
iii علِّّل. هل حىت الوصول إىل حالة اتزان، ارتفع الضغط يف الوعاء أم اخنفض أم مل يتغرّي؟ . 

  أقل صلت اجملموعة مرّة اخرى إىل اتزان، كان يف الوعاء   الوعاء. عندما و ب. بعد مرور فرتة ما، رفعوا درجة احلرارة يف 
 . OH3CH(g)مول  0.9من  

 . علِّّلهل إنتاج امليثانول هو تفاعل ماص للحرارة )إندوثرمي( أم مشّع للحرارة )إكسوثرمي(؟ 
 

 . C210: أُجريت يف درجة حرارة التجربة الثانية 
. عندما وصلت اجملموعة إىل حالة اتزان، كان  H(g)2 و    gCO)(لوط الغازين  أدخلوا خم   لرت   10إىل وعاء فارغ حجمه  

 . H(g)2مول   4 و   CO(g)مول   2يف الوعاء  
ل حساابتكيف حالة األتزان.   OH3CH(g)جد تركيز   جـ.  . فصِّّ
 



                                                                                                             

 لرت.   1. يف وعاء فارغ حجمه  C210: أُجريت يف درجة حرارة التجربة الثالثة 
مول     0.4صل اجملموعة إىل حالة اتزان. يف حلظة الفحص كان يف الوعاء  ت   مللوعاء، عندما  فحصوا تركيب الغازات يف ا 

(g)CO    2مول   0.3  و(g)H     مول 0.6  و (g)OH3CH .   
 د. وصلت اجملموعة إىل حالة اتزان.  

  ِـّ ل  ساو  مول للرت أم م  0.6من    أصغر مول للرت أم    0.6من    أكب يف حالة األتزان:    OH3CH(g)ما هو تركيز  
ل حساابتك و  علِّّلمول للرت؟  0.6  . فصِّّ

 
 2005سنة   إمتحان 

 8سؤال 
هلذا    II  و    I، الذي لونه بّّن. معطى التفاعالن  2NOتزان للغاز اثين أكسيد النيرتوجني،  السؤال تفاعالت اال   يتناول
 الغاز: 

                                                             .)(42)(22 gg ONNO      I.      

                                                  .)(2)()(2 22 ggg ONONO +       II.             
 حيدث كّل واحد من التفاعلني املعطيني يف شروط خمتلفة. 

التفاعلني املعطيني، وبعد وق  2NOأدخلوا   الوعاء حدث أحد  ت معنّي  إىل وعاء فارغ. يف الشروط اليت ُحفظ فيها 
 وعة إىل حالة اتّزان. وصلت اجملم

 . Kكان اثبت األتزان 
عندما كانت اجملموعة يف حالة اتزان، زادوا الضغط يف الوعاء بواسطة تصغري حجم الوعاء، واللون البّن أخذت تزداد   

 ته. درجة احلرارة يف الوعاء بقيت اثبتة. حدّ 
 . علِّّل ؟ IIأم التفاعل   Iأ. أي تفاعل حدث يف الوعاء: التفاعل 

 ة اللون البّن يف الوعاء، وصلت اجملموعة مرة اثنية إىل حالة اتزان. ري احلجم وازدايد حدّ بعد تصغ
 . 1Kكان اثبت األتزان 

 . علِّّل؟ K  ة لِـّ يساو أم م Kمن  أصغر م أ  Kمن    أكب:  1Kب. ما هي قيمة  
يف درجة    aاء  . ُحفظ الوعNO(g)2   منايً ساو أدخلوا عدد موالت مت   ساو  حجمهما مت  b  و    aإىل وعاءين فارغني  

والوعاء  227Cحرارة    ،b    درجة حرارة التفاعل  25Cيف  الشروط حدث  هذه  الوعاءين، ووصلت    I. يف  يف 
 اجملموعة يف كل واحد من الوعاءين إىل حالة اتزان. 

 . aمن تركيزه يف الوعاء    أصغركان   bيف الوعاء  NO(g)2ُوجد أن تركيز 
 . علِّّل ي( أم مشع للحرارة )إكسوثرمي(؟ ص للحرارة )إندوثرمهو ما Iهل التفاعل  جـ.



                                                                                                             

و     NO(g)مول    1  و    O(g)2مول     1. بعد عشر دقائق ُوجد يف الوعاء:  O(g)2  و    NO(g)أدخلوا إىل وعاء فارغ  
 . NO(g)2مول   1

 . علِّّل تفاعل؟   O(g)2د. كم مول   
ت كل واحدة  حو    يف حالة اتزان. جمموعتني موجودتني  هـ. فحصوا يف كل من خمتبين خمتلفني، يف نفس درجة احلرارة،  

 .  NO (g), NO 2(g)O ,(g)2من اجملموعتني ثالثة غازات:  
اتزان خمتلف.  املختبين عن اثبت  أُبلغ عنهما مها:    أبلغ كل واحد من  اللتان    . K= 0.05 , K= 20القيمتان 

 العلماء القيمتني صحيحتني. فسر هذه احلقيقة.  إعتب
 

 ن( عة التفاعل واالتزا)سر  9سؤال 
، ومن خبار املاء، حسب  H2C(g)4من اإليثني،    OH5H2C(g)يف عملية صناعية، ميكن إنتاج الكحول إيثانول،  

 : Iاملعادلة 
                                 .0H      )(52)(2)(42 ggg OHHCOHHC +    I. 

 . Iالتفاعل  يزيد من سرعة  أمامك اليت   iii, ii, iأ. كل واحد من العوامل 
i .تصغري حجم الوعاء . 

ii .رفع درجة احلرارة يف الوعاء . 
iii .إضافة حمّفز إىل الوعاء . 

 من العوامل.  لكل واحدفسر هذه احلقيقة ابلنسبة 
التفاعل    ميكن أن حُتوِّل  أمامك اليت    iii, ii, iية عوامل من العوامل  أ يف حالة اتزان،    Iب. عندما يتواجد التفاعل  

 تاج اإليثانول؟ ابجتاه إن
i .تصغري حجم الوعاء . 

ii .رفع درجة احلرارة يف الوعاء . 
iii .إضافة حمّفز إىل الوعاء . 
 من العوامل.  لكل واحد ابلنسبة   علِّّل

، ومن خبار املاء،  H2C(g)4،  اإليثني تني من  يساو ، أدخلوا كّميتني متساو  حجمهما مت  b  و    aإىل وعاءين فارغني  
g)(O2H وحدث التفاعل ،I . 

  و    aيف كل واحد من الوعاءين   تفاعلت ، اليت  H2C(g)4، يصفان عدد موالت اإليثني،  b و    aمنحنيان،  أمامك
b   .ابلتالؤم 



                                                                                                             

 
 . علِّّل؟ bعن تلك اليت يف الوعاء  a. مباذا ختتلف شروط التفاعل يف الوعاء  i جـ.

ii  املنحنيني إبمكان  هل    .a    و  b   عدد أيضاً  يصفا  اإليثانول،    أن  اليت  OH5H2C(g)  موالت  يف    نتجت ، 
 . علِّّل ابلتالؤم؟  bو  aالوعاءين  

 يثني: إ ، الذي فيه أيضاً إحدى املواد املتفاعلة هي  IIمعطاة معادلة التفاعل 
0H                                            )(242)(2)(42 lgg ClHCClHC +   II.   

 بطيئاً.   Iسريعاً، والتفاعل  IIاعل ة الغرفة يكون التفيف درجة حرار 
 . علِّّل منها؟  أصغرأم   Iمن تلك اليت للتفاعل   أكب  II. هل طاقة تنشيط التفاعل  iد.  

ii هل ميكن أن نؤّدي إىل أن تكون طاقة تنشيط التفاعل .I    أقرب إىل طاقة تنشيط التفاعلII فسر؟ . 
 
 

 2007إمتحان سنة  
 8سؤال 

مول من كل واحدة من أربع املواد اليت تشرتك يف التفاعل املعطى:    1حد، أدخلوا  حجمه لرت وا   Aمغلق  إىل وعاء  
)()(2)(2)(2 gggg COOHCOH ++ 

دقائق، وصلت اجملموعة إىل حالة اتّزان، وُوجد أن تركيز    10. بعد مرور  1Tحمفوظ يف درجة حرارة     Aالوعاء   
 يف اللرت.   مول 0.75حلالة كان اهليدروجني يف هذه ا

 . اكتب تعبري اثبت االتّزان للتفاعل املعطى. iأ. 
ii  1. احسب قيمة اثبت االتزان للتفاعل املعطى يف درجة حرارةT . ل حساابتك  . فصِّّ

مغلق   وعاء  أدخلوا    Bإىل  واحد،  لرت  يف  1حجمه  تشرتك  اليت  املواد  أربع  من  واحدة  من كل  التفاعل    مول 
 دقيقة، وصلت اجملموعة إىل حالة اتزان.  20. بعد مرور 2Tحمفوظ يف درجة حرارة    Bلوعاء  املعطى. ا
 ال حيواين حمفزاً.  Bو    Aالوعاءان 



                                                                                                             

 ؟ Bإىل اتّزان يف وقت اقصر مما هو يف اجملموعة اليت يف الوعاء   A. ملاذا وصلت اجملموعة اليت يف الوعاء  iب.  
 مول يف اللرت.  1يف حالة االتّزان كان أكب من  Bيف الوعاء   تركيز اهليدروجني

ii  2. حدِّد إذا كان اثبت االتزان للتفاعل املعطى يف درجة حرارةT    أم مساوايً    1أم أصغر من    1أكب من
 . علِّّل . 1لِـّ 

iii( أم ماّصاً . حّدد إذا كان التفاعل املعطى مشعاً للحرارة )علِّّل للحرارة )إندوثرمي(. إكسوثرمي . 
يف حالة اتّزان، أضافوا    Bعندما كانت اجملموعة يف الوعاء  

)(gCO     و)(2 gH    إىل الوعاء حبيث يتضاعف تركيز
 كل واحد من هذين الغازين يف حلظة اإلضافة. 

 . علل يف الوعاء أم اخنفض أم مل يتّغري. اإلضافة قد ارتفع  . حّدد إذا كان الضغط يف حلظةiجـ. 
ii .علل. حّدد إذا كانت اإلضافة تشكل عرقلة لالتزان الذي يف الوعاء. 

 
 

 
 
 
 
 


