
 

 

 

   

 

 

  التمرین األول 

��نمزج حجما t=0  في اللحظة    )1 = 
	�لیود البوتاسیوم  S1من محلول  ������ + ��� تركیزه المولي � = �, ����/� 

��و حجما   = 
	��لبیروكسوثاني كبریتات البوتاسیوم   S2من محلول  ������ + ����
��تركیزه المولي  �� =

�, �����/� 

����و  �أحسب كمیة المادة االبتدائیة لكل من  �
�  

�����استنتج التركیز االبتدائي  �
��

�
�و  �� في المزیج �

 تتفاعل شوارد الیود مع شوارد بیروكسوثاني كبریتات  )2

��أكتب معادلة التفاعل الحاصل تعطى الثنائیات  ��/����و  � �
�/���

�� 

 الذي یمیز ثنائي الیود الناتج عن ھذا التفاعل ؟ ما اللون �

 مثل جدول تقدم التفاعل �

 حدد قیمة التقدم األعظمي و استنتج التركیب المولي للمزیج عند نھایة التفاعل �

= لتتبع تطورالتفاعل نأخد منھ عینة حجمھا  )3 �في مختلف اللحظات ونغمرھا في الماء البارد ثم نعایر ثنائي الیود ������ 


"!��المتشكل بواسطة محلول ثیوكبریتات الصودیوم  + ����
 $#  0,1mol/l=تركیزه المولي ��

��تعطى الثنائیات    أكتب معادلة تفاعل المعایرة ��/�%����و  �
�/&���

�� 

 مادور الماء البارد ؟ �

���&ماھو الدور الذي لعبتھ شوارد  �
 خالل ھذا التفاعل؟ �

��)              ھو حجم محلول ثیوكبریتات الصودیوم المضاف عند التكافؤ بین أن  ' اذا كان  ��� = #)�'

�
              

�بین أن  ���� =  +.  '            

 :بداللة الزمن  ' الجدول التالي یوضح تغیرات الحجم  )4

 

59  54  44  36  30  25  20  16  8  4,5  0  

9,2  8,4  7,4  6,9  6,1  5,6  4,8  4  2,4  1,8  o  

                      ����mmol /L  

  

�أكمل الجدول  ثم مثل بیانیا تغیرات التركیز  •��� بداللة الزمن   

 عرف زمن نصف التفاعل ثم حدد قیمتھ بیانیا  •

 التفاعل األول بطئ وكلي كیف یمكن الزیادة من سرعتھ؟ •

 

   تمارین حول المتابعة الزمنیة لتحول كیمیائي
                                       

 األستاذ
عمیرة 
 خیرالدین

 مركز النور للدراسات



:التمرین الثاني     

  لیتشكل كحول وحمض NaOHمع الصود  ���-�#ایثانوات االیثیل یتفاعل  

  :التحول الكیمیائي منمذج بالمعادلة التالیة  

#�.�/� + 01
 + /. = #.�#// + 01
 + #�.%/ 

�2نمزج محلول ایثانوات االیثیل تركیزه  t=0في اللحظة   = �, �2و محلول من الصود تركیزه  �/����� = فنحصل  على محلول                         2

  نغمس جھاز الناقلیة  ℃��وعند درجة الحرارة  V=100mlحجمھ  

 أنجز جدول تقدم التفاعل .1

 برر تناقص ناقلیة المحلول .2

;6   في لحظة ما بداللة 45أكتب عبارة الناقلیة النوعیة  .3 #; �; 8�5�  

5و لما  �4تأخذ الناقلیة النوعیة القیمة  t=0في اللحظة  .4 →  )ثابتة(  ∞4تأخذ القیمة  ∞

 ثم أحسب قیمتیھما ∞4و  �4أكتب عبارة كل من   . أ

 :یعطى بالعبارة x(t)برھن أن التقدم   . ب

 :العبارة السابقة سمحت لنا برسم البیان .5

  

 عرف السرعة الحجمیة   . أ

 اشرح تطور ھذه السرعة  . ب

 ماھو العامل الحركي الذي یمثل تطور ھذه السرعة  . ت

  عرف زمن نصف التفاعل و أوجد قیمتھ  . ث

./�   المعطیات � =. ��. ����;  :�#.�#/�
� = �. ��;. ��. ���� ;:�01
� = +�;. ��. ����  

 

 التمرین الثالث

�>في كأس نمزج حجما  = 
?�من محلول یود البوتاسیوم  <=�� + ��#  تركیزه � = �, �>وحجما �/���� = من  <=�+


.��محلول حمض الكبریت  + &/�
�#تركیزه المولي  �� = ���>وحجما �/���� = تركیزه  ���.من الماء األكسجیني  <=�+

#� = �. ��@>فیصبح الحجم الكلي للمزیج ھو  �/���� = ���=>   
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  المنحنى المقابل یمثل تطور الناقلیة, نغمرخلیة قیاس الناقلیة في المزیج و نسجل قیمة الناقلیة في لحظات مختلفة  t=0عند اللحظة

  

 �/�./�/�.�و  ��/���تعطى الثنائیات , أكتب معادلة التفاعل الحاصل  .1

 8�18مثل جدول التقدم وعین قیمة التقدم األعظمي  .2

Aتكتب بالشكل  tللمزیج التفاعلي عند كل لحظة  Gأثبت أن عبارة الناقلیة  .3 = A� − �?

�@
�:.C + :�D�. 8         

 للمزیج خالل التفاعل Gكیف تفسر تناقص الناقلیة   .4

 Gأوجد عبارة السرعة الحجمیة بداللة الناقلیة  .5

 عند بلوغ زمن نصف التفاعل �/�قیمة أوجد  .6

:.C = �+�;. ��. ����,               :�D = �+�;. ��. ����, :?C = E, +�;. ��. ����, ? = �, ��� 

 التمرین الرابع


/�.��مع محلول حمض الكبریت  )Fیتفاعل الزنك  + &/�
  حسب المعادلة �.وغاز ثنائي الھیدروجین  �
GHفتنتج شوارد الزنك  ��

من محلول حمض الكبریت  75mlنضیف  t 0=عند اللحظةلدراسة التتبع الزمني لھذا التفاعل ننجز التركیب التجریبي الموضح في الشكل 

0,40mol.lھو  
/�.تركیزه بشوارد    من مسحوق الزنك 0,50gفي دورق محكم السد یحتوي على  1-

  

�$یشیر جھاز المانومتر الى القیمة  t=0عند اللحظة  = ����I)1  نالحظ خالل التحول الكیمیائي زیادة في الضغط داخل الدورق بسبب

  داخل الدورق  Pقیمة الضغط  tیسجل جھاز المانومتر في كل لحظة , غاز ثنائي الھیدروجین

14750

14800

14850

14900

14950

15000

15050

15100

15150

15200

15250

15300

0 50 100 150 200 250 300

T(s)

G(µS) 



 tبداللة الزمن  Pالبیان التالي یمثل تغیرات الضغط 

 و المتفاعل المحد J"=8مثل جدول التقدم و حدد قیمة  .1

(�و  Tو Rو Vبداللة  tللتفاعل عند لحظة  8أكتب عبارة التقدم  .2 − )��  

8أثبت أن                     .3 = 8�18
))�

)�18)�
  

 t=110minعین السرعة الحجمیة للتفاعل عند اللحظة  .4

 �/�أوجد زمن نصف التفاعل  .5

 

�)K�Fالكتلة المولیة للزنك = %+, �L/���  

 التمرین الخامس

�<�: یتفاعل ثنائي الكلور في الظالم ببطئ مع التولوین وفق المعادلة التالیة  + �E-� → �E-E#� + .#�  

  :الجدول التالي یعطي تركیز الكلور في المزیج التفاعلي بداللة الزمن 

1100  900  800  700  600  500  300  200  100  0  

0,007  0,065  0,137  0,211  0,262  0,309  0,352  0,363  0,371  0,376  �#�

�        مثل البیان .1#��� = M�5� 

 ھو المتفاعل المحد حدد زمن نصف التفاعل علما أن الكلور .2

= :      بین أن سرعة التفاعل ھي  .3 − N�#���

N5
 

 t=800minحدد قیمتھا في اللحظة  .4

  



:التمرین السادس  

��نمزج حجما  t=0في اللحظة  = �#من محلول یود البوتاسیوم تركیزه  ����� = ����وحجما  �/���� = من محلول  ����

�#بیروكسوثنائي كبریتات البوتاسیوم تركیزه  = #�  

�/���أكتب معادلة التفاعل الحاصل علما أن الثنائیات المتدخلة في التفاعل ھي  .1��� و � �
�/���

�� 

 یمكن التتبع الزمني للتفاعل من تمثیل البیان المقابل  .2

 أذكر طریقة تمكننا من انجاز ھذا التتبع  . أ

 كمیة المادة االبتدائیة للمتفاعالتحدد   . ب

 و المتفاعل المحد J="Jمثل جدول التقدم وحدد قیمة   . ت

�: وتقدم التفاعل یحقق العالقة  tبین أن تركیز الیود الناتج في لحظة   . ث��� = 8

��
��
    

  ثم استنتج القیمة األعظمیة لتركیز الیود الناتج

<OOP:  بین أن السرعة الحجمیة للتفاعل تحقق العالقة   . ج = N����

N5
 

  فسر النتائج المتحصل علیھا t=0,t=6minحدد قیمة السرعة الحجمیة عند اللحظة   . ح

  
 

 التمرین السابع
  مع شوارد الیود عن طریق معایرة الیود الناتج  �/�.یمكن تتبع تفاعل الماء األكسجیني 


"!��نعایر ھذا األخیر بواسطة محلول مائي لثیوكبریتات الصودیوم + ����
5I#تركیزه المول �� = �. ������/� 

  : یتكون المزیج المتفاعل من



� <� = �#تركیزه  �/�.من محلول  ���� = �. ������/� 

� <� = 
	�من محلول ���� + ��#تركیزه � = �. ������. ��/ 

� < =  من محلول حمض الكبریت ����

'�لمحلولثیوكبریتات الصودیوم المضاف للحصول على التكافؤ خالل معایرة الحجم  �5Iیعطى الجدول التالي قیم الحجم  = من  ����

  المزیج المتفاعل

10  8  6  4  2  1  

9,8  8,2  6,4  4,5  2,4  1,2  

 معادلة التفاعل المدروسأكتب  .1

 أكتب معادلة التفاعل للمعایرة .2

 �5Iأكتب العالقة بین التركیز المولي للیود الناتج وحجم التكافؤ  .3

 تقدم التفاعل المدروس والتركیز المولي للیود الناتج xأكتب العالقة بین  .4

 5Iوحجم التكافؤ تقدم التفاعل المدروس  xاستنتج العالقة بین  .5

8ن أرسم البیا .6 = M�5� 

  t=0حدد سرعة التفاعل المدروس في اللحظة  .7

%����و  ��/���و �/�./�/�.�تعطى الثنائیات 
�/&���

��  

 التمرین الثامن

:                        عند درجة حرارة مرتفعة  والذي یتّم وفق التفاعل التالي N2O5نرید دراسة التحّول التاّم والبطيء لتحّلل غاز بنتا أكسید ثنائي اآلزوت 

2 N2O5 (g) = 4 NO2 (g) + O2 (g)  

ضغطھ،  P(Pa) كمیة مادة الغاز،  nG(mol)، حیث  PV = nGRT:  نعتبر كل الغازات في ھذا التفاعل مثالیة، ونذّكر بقانون الغاز المثالي

V(m3)  ،حجمھT(°K) حرارتھ،  درجةR= 8,31(SI) ثابت الغاز المثالي.  

  .T = 318°Kعند درجة حرارة ثابتة  V = 0,50 Lفي وعاء مغلق حجمھ ثابت  N2O5نضع غاز 

  . في الوعاء بمرور الزمن Pبواسطة مقیاس الضغط، نتابع تطور الضغط 

  P0 = 463,8 hPa = 4,638 × 104 Pa:   ، نجد قیمة الضغطt = 0في اللحظة 

  : بمرور الزمن أعطى النتائج التالیة P/P0 النسبة قیاس 

  

  

  

  

  n0 = 8,8.10−−−−3 mol: ھي N2O5بّین أن كمیة المادة االبتدائیة لغاز  -1

التفاعل، یجب تحدید العالقة بین لمتابعة تطور ھذا  -2
0

P
P

  :xوتقدم التفاعل  

  .xmaxأنشئ جدول تقدم التفاعل المدروس، وعّین قیمة التقدم األعظمي  -1.2

t (s) 0 10 20 40 60 80 100 

0

P
P

 1,000 1,435 1,703 2,047   2,250 2,358 2,422 

x(mmol)        



  .xو   n0بداللة  nGمن جدول التقدم، عّبر عن كمیة المادة الكلیة للغازات  -2.2

:  استنتج العالقة بتطبیق قانون الغاز المثالي، -3.2
0 0

P 3 x
1

P n
= +  

  .  x = f(t)، ثّم ارسم المنحنى  xأكمل جدول القیاسات بحساب قیم التقدم  العالقة انطالقاً من ھذه -3

  كیف تتغیّر ھذه السرعة بمرور الزمن؟ علّل. عّرف السرعة الحجمیة للتفاعل -1.3

  .ثّم عّین قیمتھ من البیان ، t1/2عّرف زمن نصف التفاعل  -2.3

maxاحسب النسبة  -3.3

0

P

P
  . قیمة الضغط في الوعاء عند بلوغ التقدم قیمتھ العظمى Pmaxحیث  

  t = 100 sتحقّق من أّن التفاعل لم ینتھي في اللحظة  -4.3

   التمرین التاسع

في دورق ثم   m=0.037gكتلتھ   Mg(s)حیث نضع شریط من ) الماء  حمض كلور, صلب   Mg(نقوم بدراسة الجملة الكیمیائیة 

ونسد الدورق بعد ایصالھ بتجھیز یسمح بحجز غاز ثنائي   (v= 30mL)نضیف الیھ محلول حمض كلور الھیدروجین بزیادة حجمھ 

  الھیدروجین المنطلق وقیاس حجمھ من لحظة إلى أخرى 

   ( Mg2+/Mg ),  (H+/H)لھذا التحول الحادث في الدورق  أكتب معادلة التفاعل المنمذج -1

  تم تسجیل نتائج القیاسات المحصل علیھا في الجدول التالي  -2

16  14  12  10  8  6  4  2  0  t(min) 

36.5  36.0  34.8  32.4  28.2  25.2  19.2  12.0  0.0  VH2(mL)  

   Xmaxمثل جدول التقدم واحسب التقدم االعظمي   - أ

   Xو   VH2ثم استنتج العالقة بین   nH2وكمیة مادة ثنائي الھیدروجین   (X)اعتمادا على جدول تقدم التفاعل جد عالقة بین التقدم   - ب

   VM= 24L/molیعطى الحجم المولي للغازات في شروط التجربة ( 

 ھي لحظة نھایة التفاعل   t=16minاستنتج من جدول القیاسات أن اللحظة   - ت

  VH2=f(t)أرسم البیان   -3

Q بین أن السرعة الحجمیة  اللحظیة تكتب على الشكل    -4 = �. �R N�.�

N5
  t=10minثم احسب قیمتھا عند اللحظة   

�یعطى في الحالة النھائیة  -5.
� = �. ����/S  أحسب التركیز الموليC   للحمض المستعمل 

Mg :24.3g/mol            

 

،،  
القّمة، لكن نَحتاُج إلى ُخطواٍت كثیرٍة للوصوِل إلى  

  عنھا ال یحتاج أكثَر من ُخطوة السقوطُ 

فھل .. وأحادیث الناس تمضي .. دع الماضي یمضي  
  سمعت بشخص ربح سباقاً وھو ینظر إلى خلفھ 


