
 

 

 

 

 

 دراسة حالة توازن كيميائي :1نشاط 
 .نحًض االيثإَيك S3 ;S2 ;S3َقٕو تقياط يٕصهيح يحانيم 

 يارا تغتُتح؟. أتًى اندذٔل خاَثّ .1

 

تحديد خارج التفاعل بواسطة  :2نشاط 

 قياس المواصلة

الٌ نحًض االيثإَيك تشاكضًْا يختهفاٌ   َٔقيظ يٕصيهيح كم  Ciَحضش يحٕه

يحهٕل تٕاعطح يقياط انًٕاصهح تعذ تعييشِ تٕاعطح يحهٕل كهٕسسٔس 

 .انثٕتاعيٕو 

حذد انًضدٔختاٌ انًتذخهتاٌ في انتفاعم تيٍ حًض االيثإَيك  .1

 ٔانًاء ؟

 أكتة يعادنح ْزا انتفاعم ؟ .2

 حذد األَٕاع انكيًيائيح  انًتٕاخذج في ْزا انًحهٕل ؟ .3

 خذٔل انتقذو نهتفاعم؟ أَشىء .4

، إعط تعثيش     ٔنًٕصهيح انًحهٕل ب       =حيث    ْي حانح تٕاصٌ، َشيض فيٓا نتقذو انتفاعم ب ( يش كهيغ) انحانح انُٓائيح نتحٕل يحذٔد  .5

 عُذ انحانح انُٓائيح ؟نهًٕصهيح 

 انكيًيائيح تذالنح انًٕصهيح ٔانًٕصهياخ انًٕنيح االيَٕيح؟ اعتُتح انتشاكيض نهالَٕاع .6

 تانُغثح نكم يدًٕعح ، يارا تغتُتح ؟  Qr ,éqأحغة خاسج انتفاعم عُذ انتٕاصٌ  .7

 انًٕافقح نًعادنح انتفاعم انًذسٔط  kيا قيًح ثاتتح انتٕاصٌ .   kقيًح ثاتتح انتٕاصٌ سيضْا   Qr ,éq  يأخذ خاسج انتفاعم عُذ انتٕاصٌ .8

 

 إبراز تأثير طبيعة الحمض على قيمة خارج التفاعل عند التوازن  :3نشاط 

 على نسبة التقدم التفاعل kتأثير ثابتة التوازن          

 
 .   C= 5.10-2 Mol.L-1يحانيم ، حًض االيثإَيك ٔحًض انًيثإَيك ٔ حًض انثُضٔيك راخ انتشاكيض َفغّ  3َحضش 

 يٍ حًض انثُضٔيك  في كاط ثانثح ml 100في كاط ثاَيح ٔ  ml 100في كأط ٔ يٍ حًض االيثإَيكmL 100َصة 

 انًٕصهيح  َٔذَٔٓا في اندذٔل انتاني َقيظ يٕصهيح كم يحهٕل تٕاعطح يقياط 

 

 اعط يضدٔخح كم تفاعم .1

 قاعذج انحاصم في كم كأط-اكتة يعادنح كم تفاعم حًض .2

 تانُغثح نكم تفاعم ٔاحغة تشاكيضْا اخشد األَٕاع انكيًيائيح .3

 نكم يدًٕعح ٌ يارا تغتُتح؟  Qr ,éqأحغة خاسج انتفاعم عُذ انتٕاصٌ   .4

 انًٕافقح نًعادنح كم تفاعم Kاعتُتح قيًح ثاتتح انتٕاصٌ  .5

 حذد تانُغثح نكم تفاعم قيًح انتقذو االقصى  .6

 نكم تفاعم τٓائي قيًح َغثح انتقذو انُنكم تفاعم ثى أحغة     ، حذد        =عُذ انتٕاصٌ  .7

C   ٔ[H3Oتذالنح  τعثش عٍ  .8
+]eq 

 

 

          

 

 

 S1 S2 S3 المحلول

 Ci (mol.L-1) 10-2 5 10-3 10-3التركيز 

 σ (S.m-1) 1.62 10-2 1.14 10-2 4.90 10-3الموصلية 

Qreq    

τ    

 S’ S2 المحلول

 Ci (mol.L-1) 5 10-3 5 10-3التركيز 

 σ (S.m-1) 3.49 10-2 1.14 10-2الموصلية 

K   

τ   



 

 

  1تًشيٍ تطثيقي 

        انًزاب في انًاء ٔأيَٕاخ ثيٕكثشيتاخ  I2(aq)َعتثش انتفاعم تيٍ ثُائي انيٕد 
  . 

       I2(aq) + 2:      يعادنح انتفاعم ْي
           2I-

(aq) +         
   

 :تكٌٕ تشاكيض األَٕاع انكيًيائيح انًزاتح ْي tفي انهحظح 

[I2] = 1.0 10-3 mol.L-1   [I-] = 5.0 10-2 mol.L-1 

         
    = 2.0 10-3 mol.L-1           

    = 2.0 10-4 mol.L-1 

 .أحغة خاسج انتفاعم انًقشٌٔ تانتحٕل انحاصم في انًُحى انًثاشش .1

  2تًشيٍ تطثيقي 

 :ًَُزخّ تانًعادنح انتانيح, َعتثش انتفاعم انحاصم تيٍ حًض االيثإَيك ٔانًاء

CH3COOH(aq) + H2O(l)       CH3COO-
(aq) + H3O

+
(aq) 

 .أعط تعثيش خاسج انتفاعم انًقشٌٔ تانتحٕل في انًُحى انًثاشش .1

 :tَدذ عُذ انهحظح  .2

[H3O] = [CH3COO-] = 1.2 10-4mol.L-1      ;    [CH3COOH] = 9.6 10-4mol.L-1 

 .في انًُحييٍ، يارا تغتُتح؟ tأحغة خاسج انتفاعم عُذ انهحظح 

 


