
  
 
 

 
1تمرین     

  یتفاعل حمض الكلوریدریك مع الزنك وفق التفاعل التالي  -1 
المتدخلتین في التفاعل،حدد  Ox /Redحدد المزدوجتین  - 1-1

  المتفاعل الذي تأكسد والذي اختزل
  . أنشئ جدول التقدم لھذا التفاعل - 1-2
من فلز الزنك في حوجلة تحتوي   m=1gندخل كتلة  t=0sعند  -2

من محلول حمض الكلوریدریك تركیزه   V=40mLعلى 
C=0.50mol.L-1  مكنتنا تقنیة قیاس حجم ثنائي الھیدروجین

V(H2)   الناتج من رسم المنحنىx = f(t) .           
 ل اذكر جمیع الطرق التي یمكن بھا تتبع تطور ھذا التحو - 2-1
  . عین المتفاعل المحد و أعط قیمة التقدم األقصى للتفاعل - 2-2

 t=320sاعط تركیب المجموعة الكیمیائیة في اللحظة  3.2-
 .  t=400sو  t=0sعرف السرعة الحجمیة للتفاعل، واحسب قیمتھا عند  - 2-4

  . كیف تتغیر السرعة الحجمیة للتفاعل؟ أعط تفسیرا لذلك2.3- 
 M(Zn)=65.4 gmol-1نعطي              عرف زمن نصف التفاعل وحدد قیمتھ بالنسبة لھذا التفاعل ما أھمیتھ ؟3.3-  
2تمرین   

+k(من محلوا یودور البوتاسیوم  V=10mLفي كأس نصب حجما 
(aq)+I-

(aq) (
مع اضافة بعض قطرت من حمض الكبریتیك  C1=0 ,4mol/Lتركیزه المولي 

  المركز 
من محلول بیروكسو تنائي  V=100mLنضیف الى الخلیط  t=0عند اللحظة  

  . I2 (aq)فیتكون تنائي الیود  C2=0,036mol/Lكبریتات البوتاسیوم تركیزه 
و  نصبھا في كأس ونضیف الیھ   V=10mLنأخد من الخلیط  tعند اللحظة 

50mL    من الماء المثلج و نعایر تنائي الیودI2)  المتكون عند اللحظةt  بمحلول
+Na(ثیوكبریتات الصودیوم 

(aq)+S2O3
2-

(aq) ( تركیزه المولي
C=0,02mol/L    

 معادلة تفاعل المعایرة ثم استنتج عالقة التكافؤاكتب  -1
    اختزال للتحول المدروس –اكتب معادلة التفاعل أكسدة  – 2
n0(S2O8احسب كمیات المادة البدئیة    -3

2-
(aq))  وn0(I

-
(aq) )   

  انشئ الجدول الوصفي للتفاعل المدروس  -4
  .  xmaxحدد قیمة التقدم االقصى   -5
  المحصل علیھا خالل التجربة من خط المنحنى اسفلھ مكنتنا النتائج  – 6

 السرعة الحجمیة بداللة  v(t) اكتب  تعبیر – 6-1
��(����

��)

��
  . حجم الخلیط  Vsو   -

  .  t=0احسب سرعة عند اللحظة  - 6-2
n(S2O8 اعط تعبیر  –6-3

S2O8كمیة مادة  1/2(-2
n0(S2O8عند زمن نصف التفاعل بداللة  -2

2-
(aq))    

  t1/2ثم حدد قیمة 

  3تمرین 
  :یتمیھ حسب المعادلة التالیة   مثیل بروبان-2كلور -2:المركب الكیمیائي

 (CH3)3C-Cl +2 H2O(CH3)3C-OH  +  H3O
+

(aq)
 +  Cl-

(aq)  
مثیل -2كلور -2من محلول  nو ) كحول+  ماء (من المزیج  كمیة صبن كأسفي 

حیث الحجم االجمالي  نتتبع تطور ھذا التحول بطریقة قیاس الموصلیة.   بروبان
V=100mL.علیھ  یمثل المنحنى النتائج المحصل:  

  .جدول تقدم التفاعل  انشئ .1
  xبداللة التقدم  tعند لحظة    عن الموصلیة  عبر .2
   . بداللة  سرعة التفاعل تعبیر التفاعلحدد  .3
  مع الشرح t =200 sحدد قیمة السرعة عند اللحظة  .4
  . قصىاحسب قیمة التقدم األ .5
    مثیل بروبان-2كلور -2میة المادة المستعملة من محلول ك nاستنتج قیمة  .6
    حدد قیمة زمن نصف التفاعل .7
  عطىن   
 S.m2/mol  (H3O+) = 35,0 . 10-3   S.m2/mol ,   (Cl-) = 7,6 . 10-3   

  
 

ـــــــــــــــــــــــسلسلة تمارین                                                  السنة الدراسیة              
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