
  سلسة تمارین التتبع الزمني لتحول كیمیائي
  1تمرین 

S2O8وایونات بیروكسوثنائي كبریتات  -Iندرس التفاعل بین ایونات یودور 
 .في محلول مائي  -2

I2/Iالمزدوجتان المتدخلتان في التفاعل ھما .خالل ھذا التحول یتكون ثنائي الیود وایونات كبریتات  
S2O8 و  -

2-/SO4
2-  

  .معادلة التفاعلاكتب  -1
  اختزال أم ال ؟-ھل ھذا التفاعل أكسدة  -2
  .C1=0,05mol/Lمن محلول ایونات یودور ذي تركیز   V1=100mLكتلة یودور البوتاسیوم الضروریة لتحضیر m  احسب-3
   و باستعمال الجدول الوصفي .C2=0,05mol/Lمن محلول بیروكسوثنائي كبریتات ذي تركیز ,  V2=100mL نضیف الى المحلول السابق -4
  المتفاعل المحد حدد - 4-1
 . كمیة المادة لالنواع المكونة للمجموعة الكیمیائیة عند نھایة التفاعل  - 4-2 

M(K)=39,1g/mol   ; M(I)=126,9g/mol  
  2تمرین 

S2O8و أیونات البیروكسو ثنائي كبریتات البوتاسیوم  -Iندرس التفاعل البطيء بین ایونات الیودور 
  ھذین المتفاعالن ینتمیان .  -2

I2/Iللمزدوجتین 
S2O8و  -

2-/ SO4
2-   .   

   V2=50mLو حجم  C=10-2molL-1تركیزه  من محلول مائي لیودور البوتاسیوم V1=50mLنحضر خلیطا یتكون من ,  t=0عند اللحظة 
2K+,S2O8)محلول مائي لبیروكسو ثنائي كبریتات البوتاسیوم  من 

  .لھ نفس التركیز  (-2
  . الوسط التفاعلي یتغیر لونھ تدریجیا من األصفر إلى  البرتقالي نتیجة تكون ثنائي الیود 

الحجم ثنائي الیود المتكون في . ثلج من الخلیط التفاعلي و نصبھ بسرعة في كاس یوجد بھ ماء م  V=10mLنأخذ حجما , tفي لحظات مختلفة 
V  عند اللحظةt 2)اسطة محلول مائي لثیوكبریتات الصودیوم یتم معایرتھ بوNa+,S2O3

2-)   
  C=2,0.10-3molL-1  ذي التركیز المولي

S2O3.2:  معادلة التفاعل الحاصل خالل المعایرة ھي 
2- + I2  S4O6

2- + 2.I -  .  

  . للحصول على التكافؤ   V=10mLالالزم صبھ على العینة ذات الحجم  VEنسجل في الجدول أسفلھ الحجم 
t  (min) 3  8  15  25  40  60  

VE  ( mL )  3,5  7,5  11,4  14,8  17,3  18,1  
[ I2 ] mol/L       

x(mol)       
  . أكتب أنصاف المعادالت اإللكترونیة ثم معادلة التفاعل البطيء المدروس   1-
  كیف نتعرف على نقطة التكافؤ أثناء المعایرة  ؟    2-
  لماذا نضیف الماء المثلج للخلیط التفاعلي قبل معایرتھ ؟    3-
  . ثم أتمم الجدول  ,  VEو  Vو  Cبداللة  tعند لحظة  [I2 ]حدد تعبیر    4-
  .أنشئ جدول التقدم للتفاعل البطيء المدروس    5-
   الجدولثم اتمم ملئ    [ I2 ] بداللة tلھذا التفاعل عند لحظة  xاستنتج تعبیر التقدم    6-
  بداللة الزمن  تقدم التفاعل  مثل تغیرات   7
 .  السرعة الحجمیة للتفاعل بداللة  تعبیر  اعط   -8
  . t=25min اللحظة  عند الحجمیة أحسب  قیمة السرعة   -9

  .زمن نصف التفاعل ½tحدد قیمة   -10
  3تمرین 

: معادلتھ الكیمیائیة كالتالي .  الماء األوكسیجیني وفق تحول كیمیائي بطیئ یتفكك     2 22 2
2 2

aq g l
H O O H O   

  . األوكسجین الناتج  تنائي قیاس ضغط غاز تقنیة ھذا التحول بواسطةتطور نتتبع 
20عند درجة حرارة ثابتة  C   حجما  نضع في حوجلة معیاریةV0=20mL قیاس الضغط بجھازحوجلة من الماء األوكسیجیني ثم نصل ال  

     P=1640 hPa الى قیمة تابثةیشیر    نالحظ أن مقیاس  الضغط  من انجاز التجربة بعد مدة .  داخل الحوجلةالضغط  tنسجل في كل لحظة 
  .V=575ml: ھو )يغاز األوكسیجین+الھواء(والحجم الذي یشغلھ     Patm=105 Pa البدئي داخل الحوجلة ھو الضغط 

  .یعطي المنحى جانبھ النتائج التجربیة المحصل علیھا
 .للماء األوكسجیني  بدئیةأحسب كمیة  المادة ال - 1
  .قصىباستعمال جدول التقدم ؛أحسب التقدم األ -2
وضغط غاز األكسجین  Ptأكتب العالقة بین  الضغط المقاس -3

2O
P 

؛ أحسب كمیة مادة األوكسجین في نھایة  للغازات الكاملةمعادلة الحالة باستعمال  -4
 .التفاعل 

   ..لماء األوكسجینيا بدئیة المستعملة منكمیة المادة ال احسب -5

2:بین أن تقدم التفاعل یعطى بالعالقة -6

max
635

OP
x x   

حیث 
2O

P  بالوحدة hPa 

    t2=6mn  و t1=3mnاستنتج تقدم التفاعل في اللحظتین  -7
  .t1/2  بیانیا زمن  نصف التفاعلمأوجد  -8
  t=0 احسب السرعة الحجمیة للتفاعل عند  -9

  




