
 

  
 
 
 

 1تمرین
ینتج , استكشاف المغارات یمكن للمستكشف ان یصادف في الھواء جیوب من ثاني اوكسید الكربون الذي یتسبب في االختناقعند 

CO2  في المغارات عن تفاعل المیاه الحمضیة مع كربونات الكالسیوم  الموجود في الصخور الكلسیة  حسب المعادلة.
 

OHCOCaOHCaCO gaqs 2)(2
2

)(3)(3 32  
  

كامال  كثافتھ بالنسبة للھواء   CO2كما نعتبر غاز Patm=1.020.105Paوتحت الضغط  °25درجة الحرارة  ننجز التفاعل عند
 M(H)=1g/mol ; M (C )=12g/mol ;M(O)=16g/mol   .M(Ca)=40g/mol ;R=8.31 SI.نعطي   d=M/29ھي

 نضیف كتلة   t=0sوعند اللحظة ,  C1=10-1mol/lمن محلول حمض الكلوریدریك  تركیزه  V1=100mlنضع في حوجلة حجما 
m=2g  من كربونات الكالسیوم  ثم نتتبع حجم ثاني اوكسید الكربون الناتج  فنحصل على النتائج التالیة.  

t(s)  0  20  220  440  
VCO2(ml)  0  29  103  121  

    .بالنسبة للھواء وحدد موضع تجمع ھذا الغاز في المغارة  CO2احسب كثافة -1
  .والمتفاعل المحد  Xmانشىء الجدول الوصفي وحدد قیمة التقدم القصوي  -2
   VCO2 ,T ,Patm,Rبداللة   t عبر عن تقدم التفاعل في لحظة -3
  :یعطي المنحنى التالي تغیرات الحجم مع الزمن  -4
  t=100sاحسب قیمة السرعة الحجمیة عند  -4-1
  .حدد مبیانیا زمن نصف التفاعل  -4-2
  t=300sاعط تركیب المجموعة الكیمیائیة في اللحظة  -4-3
  ، ما تاثیر ھذا العامل على °25في المغارة تكون درجة الحرارة اقل من  -6

  مثل شكل تقریبي تغیرات الحجم مع الزمن في ھذه الحالة .سرعة التفاعل
  .مع الزمن σنقوم بتتبع التفاعل  السابق بواسطة تغیرات موصلیة المحلول  -7
  .تركیز ایونات الھیدروكسید  نھمل. اجرد االیونات الموجودة في المحلول  مبرزا االیون المتفرج الذي یبقى تركیزه ثابتا -7-1
  فسر بدون حساب  ھذا التناقص علما ان الموصلیات المولیة االیونیة ھي, خالل التجربة نالحظ تناقص موصلیة المحلول   -7-2
 (H3O

+)=35.10-3S.m/mol ; λ(Ca2+)=12.10-3S.m2/mol ; λ( Cl-)=7.5.10-3S.m2/mol λ  
  t=0عند اللحظة  σاحسب موصلیة المحلول -7-3
x58025.4بین ان موصلیة المحلول یمكن ان تكتب على الشكل  -7-4   
  .احسب موصلیة المحلول عندما یاخذ التقدم قیمتھ القصویة  -7-5

 2تمرین 
+K)بمحلول برمنغنات البوتاسیوم ) CH3-CHOH-CH3(أول- 2-تابثة نتتبع أكسدة بروبانفي درجة حرارة 

(aq)+MnO4
-
(aq)) ،

من محلول حمض الكبریتیك تركیزه  50mLو  C1=0,2mol/Lمن محلول برمنغنات البوتاسیوم تركیزه  50mLنضع في كأس 
C2=0,2mol/L عند . نحرك الخلیط بمحرك مغنطیسيt=0s  1نضیف إلى الخلیطmL ونأخذ بسرعة ثمانیة . أول-2-من بروبان

من الماء المثلج إلى  40mLعند لحظات مختلفة نضیف . ونضعھا في كؤوس صغیرة V=10mLعینات من الخلیط حجم كل منھا 
، ندون في الجدول C3=0,50mol/Lتركیزه  IIأحد الكؤوس ثم نعایر أیونات برمنغنات الیوتاسیوم المتبقیة  بمحلول كبریتات الحدید 

  عند التكافؤ VEالحجم المضاف 
20  15  10  6  4  3  2  1  t (min) 
5  5,2  5,6  6,3  6,9  7,4  7,8  8,6  VE (mL)  
  ما الفائدة من إضافة الماء المثلج قبل المعایرة، وكیف نتعرف على التكافؤ؟ – 0
 . برمنغنات البوتاسیوم أول بأیونات  -2-أكتب معادلة التفاعل ألكسدة البر وبان – 1

  ). معتبرا التحول كلیا(للتحول الكیمیائي المدروس   xmاحسب التقدم األقصى
  . IIأكتب معادلة تفاعل معایرة أیونات برمنغنات البوتاسیوم بأیونات الحدید  – 2
  أنشيء الجدول الوصفي لتفاعل المعایرة و استنتج تعبیر كمیة مادة أیونات – 3
nt(MnO4برمنغنات 

  من الخلیط المتفاعل  100mLفي  tالمتبقیة عند اللحظة  (-
nt(MnO4احسب . VEو  C3بداللة 

  . وقدم النتائج في جدول tعند اللحظات  (-
  أنشيء الجدول الوصفي للتحول المدروس ، و استنتج عالقة تجمع تقدم - 4
nt(MnO4 ـب x(t)التفاعل  

   t=10min ةعند اللحظ x(t)احسب .  n0 و كمیة المادة البدئیة ألیونات البرمنغنات (-
  . و احسب سرعة التفاعل عند ھذه اللحظةt1/2 حدد زمن نصف التفاعل  یمثل المنحنى جانبھ تغیرات تقدم التفاعل بداللة الزمن،  – 5
    +Fe2+ Fe3/ (aq)   (aq)  و ρ(eau)=1g/mL ،/CH3-CHOH-CH3(aq) (aq) CH3-CO-CH3 معطیات 
   M(CH3-CHOH-CH3)= 60g/mol , d(CH3-CHOH-CH3)=0,8 , M( FeSO4,5H2O)=242g/mol   

 

ـــــــــــــــــــــــسلسلة تمارین                                                  السنة الدراسیة              
 2émé BAC:المستــــــــــوى                                     التتبع الزمني لتحول كیمیائي

 




