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ُتستخدم أوراق العمل للمساعدة على أداء األنشطة داخل الصف، 
 وال ُتغين عن الكتاب املدرسي
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A + B  C + D 

2. (A+B) 

3. (C+D)

4.  

 

(N)((H(3NH)
N2(g) + H2(g)  NH3(g) 

5. 

6.  

7. 

 االتزان الكيميائي
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 التفاعالت العكسية واالتزان الكيميائي
16. 

17. 
N2(g) + H2(g) ⇌ NH3(g) 

18. 

19. 

20. 

  يف نظام االتزان التالي
 

 
  

2(g)I  ⇌2(s) I 
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 املتجانس تعابري االتزان

(g)

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) 

 قانون االتزان الكيميائي

aA + bB ⇌ cC + dD 

A,B

a,b

C,D

c,d

𝐾𝑒𝑞 = [𝐶]𝑐 [𝐷]𝑑[𝐴]𝑎 [𝐵]𝑏 

 eqK 

 eqK

 eqK1
 eqK1
 eqK1
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N2O4(g) ⇌ 2NO2(g)

2H2S(g) ⇌ 2H2(g) + S2(g)

CO(g) + 3H2(g) ⇌ CH4(g) + H2O(g)

4NH3(g) + 5O2(g) ⇌ 4NO(g) + 6H2O(g)

CH4(g) + 2H2S(g) ⇌ CS(g) + 4H2(g)

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

𝐾𝑒𝑞 = [𝐶𝑂]2 [𝑂2] [𝐶𝑂2]2
 تعابري االتزان غري املتجانس

C2H5OH(l) ⇌ C2H5OH(g) 
(g)(l)

𝐾 = [C2H5OH(g)]  [C2H5OH(l)] 
K [C2H5OH(l)] = [C2H5OH(g)]  

 eqK

Keq = [C2H5OH(g)]  
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KI

2(g)I  ⇌2(s) I [I2(g)] = eqK

2NaHCO3(s) ⇌ Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

2H2O(l) ⇌ H2O(g)

CaCO3(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g)

C(s) + H2O(g) ⇌ CO(g) + H2(g)

C10H8(s) ⇌ C10H8 (g)

FeO(s) + CO (g) ⇌ Fe(s) + CO2(g)

 ثوابت االتزان

H2(g) + I2(g)  2HI (g) 
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eqK49.70

(g)O2N ⇌ (g)2O+  2(g)N31-10×= 4.6 qeK398K

 خواص االتزان  )شروط االتزان(
1)  

2)  

3) 

2HgO  2Hg + O2 
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1) 
3(g)2NH ⇌ 2(g)+ 3H 2(g)N 

] = 1.600mol/L2] = 0.533 mol/L  , [H2mol/L   ,  [N ] = 0.9333[NH 

2) 
2(g)2NO ⇌ 4(g)O2N 

0627 mol/L  ] = 0.2NOmol/L   ,  [0185 ] = 0.4O2N[

3) 
(g)O2+ H 4(g)CH⇌  2(g)+ 3H (g)CO 

 

mol/L     0387O] = 0.2mol/L   ,  [H 387] = 0.04mol/L , [CH 1839] = 0.2mol/L   ,  [H 613O] = 0.02[N

4) 
COCl2(g)  CO(g) + Cl2(g) 

 

900K2-10×= 8.2  qeK

CO 2Cl0.150mol/L2COCl

5)  

263K0.0250

273K0.500

373K 4.500
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 مبدأ لوشاتيليه

1) 

 تطبيق مبدأ لوشاتيليه
 أواًل تغري الرتكيز

2) 

(g)O 2+ H (g) 4HC  (g)2 H3+  (g) CO 
3) 

 (CO)

 (H)

 O)2(H

 

 (CO)

 )4HC(

4) 

 العوامل املؤثرة يف االتزان الكيميائي
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5) 

(g)O 2+ H (g) 4HC  (g)2 H3+  (g) CO 
6) 

7) 

8) 

 

 تغري درجة احلرارة
kJ 206.5-=  oH     g)(O 2+ H (g) 4HC  (g)2 H3+  (g) CO 

+ Heat (g)O 2+ H (g) 4HC  (g)2 H3+  (g) CO

9) 

10) 

 التغري يف احلجم والضغط
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= 55.3 kJ oH    2(g)2NO ⇌ 4(g)O2N
11) 

2NO4O2N 

12) 4O2N

13) 4O2N

 العوامل احملفزة واالتزان
14) 

15) 

16) 54HC

+ Heat (g)O 2+ H (g) 4HC  (g)2 H3+  (g) CO
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 استعمال ثوابت االتزان
17) Keq3.9331200K

(g)O 2+ H(g) 4CH    (g) 2+ 3H(g)CO 

0.286M ?M1.333M0.850M

𝐾𝑒𝑞 = [𝐶𝐻4]  [𝐻2𝑂] [𝐶𝑂 ] [𝐻2]3  

[𝐶𝐻4] = 𝐾𝑒𝑞 × [𝐶𝑂 ][𝐻2]3 [𝐻2𝑂]   

 [𝐶𝐻4] = 3.933 × (0.850)×(1.333)3 (0.286)  = 2727mol/L 

18) 
H2S(g)  2H2(g) + S2(g) 

3-10×2.27S]= 0.184 mol/L2[H

]= 0.0540mol/L2[S

19) 

20) 

21) 

22) 100100
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23) 

24) 

25) 
BaSO4(s)  Ba2+

(aq) + SO4
2-

(aq) 
 

Ksp = [Ba2+][ SO4
2-] 

 
26) spK10-10×1.0

 استعمال ثابت حاصل الذائبية حلساب عدد املوالت الذائبة من املادة
27) 

mol/L

28) AgI298K

(aq)
-+ I (aq)

+Ag  (s)AgI 
 

17-10×] =8.5-][I+= [Ag spK 

]+[Ag]-[Ix

[Ag+][I-] = (x) × (x) = x2 = 8.5×10-17 

x = √8.5 × 10−17 = 9.2×10-9 mol/L 

 

29) 4PbCrO298K31-10×=2.3 spK 
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30) 3CaCO298K9-10×=3.4 spK 

31) 2Mg(OH)298K12-10×=5.6 spK

(aq)
- + 2OH (aq)

+2Mg  (s)2Mg(OH) 
 

12 -10×= 5.6 2]- ][OH+2= [Mg spK
]+2[Mg]- [OH

]+2[Mg(x)]- OH[x2
[Mg2+] [OH -]2 = (x) × (2x)2  

4x3 =  5.6×10-12 

x3 = 
5.6×10−124  = 1.4 × 10-4 

x = √1.4 ×  10−43
 = 1.1×10-4 mol/L 

[Mg2+] = 1.1×10-4 mol/L 

[OH -] = 2 [Mg2+] = 2 × 1.1×10-4 mol/L = 2.2×10-4 mol/L 

32) 4CrO2Ag298K12-10×=1.1 spK
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33) 4PO3Ag18-Ksp = 2.6 × 10

 

 
 توقع الراسب

AgImol/L 9-10×9.2

 AgImol 9-10×9.2  

 AgImol 9-10×9.2  

 AgImol 9-10×29. mol 9-10×9.2 
 

34) 
spQspK

35) 2PbCl100mL0.0100M NaCl100mL 0200M.0

2)3NOPb(5-10×=1.7spK

• 
• 

100mL100mL2

PbCl2(s)  Pb2+
(aq)  + 2Cl-(aq) 

 [Pb2+] = 
0.0200𝑀2  = 0.0100M 

[ Cl-] = 
0.0100𝑀2  = 0.0050M 

Qsp = [Pb2+][ Cl-]2 

Qsp = (0.0100) × (0.0050)2 =2.5×10-7 

Qsp (2.5×10-7) > Ksp (1.7×10-5) 
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36) FM Na300.0,2)3NOPb( 0M10.0
8-10×3.3=spK

 

37) 4SO2KM 250.,3NOAg 0M10.0
5-10×1.2=spK

 

 املشرتك تأثري األيون
38) 4PbCrO4CrO2K

spKspK

]2-
4][CrO+2[Pb

]2-
4[CrO4PbCrO

 

4CrO2K4PbCrO

 4PbCrO4CrO2K

 spK4CrO2K

39) 
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 هيليتاشول أدبم قيبطت

)qa(
2-

4CrO + )qa(
+2Pb  )s(4PbCrO 

2)3NOPb(2+Pb

4PbCrO

40) 4OS2aN4OSaB

2-
4OS)qa(

2-
4OS + )qa(

+2aB  )s( 4OSaB
2-

4OS2+aB
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