
سلسلة تمارین التتبع الزمني لتحول كیمیائي
 

 
  

  كمیة وافرة من االستیر n2مع 
  النتائج التالیةنتتبع تغیرات مواصلة الخلیط مع الزمن فنحصل 

3 0 t(min) 
2,16 ? G(mS) 

  x(mol) 

 . ثابتة خلیة قیاس المواصلة 

 احسب قیمتھا

 ��� G(t) = G0+k(   

  

   
  المتدخلتین في التفاعل،حدد المتفاعل الذي تأكسد والذي اختزل

فینتج غاز ثنائي   VS=100mLلحمض الكلوریدریك حجمھ 
 CaCO3 (S)   +  2H3O  

  حجم ثنائي أوكسید الكربون الناتج عن ھذا التفاعل عند لحظات مختلفة
T=298°K .  

                                                        

                                                                                                                                                                              

60  0  t(s) 
63  0  

2COV (mL) 

 سلسلة تمارین التتبع الزمني لتحول كیمیائي
  

:وفق التفاعل التام والبطىء -OH مع ایونات
 n1=0.01mol  من ھیدروكسید الصودیوم(Na+

(aq)+OH-
(aq))   مع

V=100mL .
 

نتتبع تغیرات مواصلة الخلیط مع الزمن فنحصل  Gبواسطة جھاز قیاس المواصلة 
15 12 9 6 

1,68 1,75 1,84 1,97 
    

  بماذا یمكن تفسیر تناقص مواصلة الخلیط مع مرور الزمن 
 G   و الموصلیةσ   ھيG=σ.k  حیث  k=1SI   ثابتة خلیة قیاس المواصلة

(����   + ���� للخلیط تكتب على شكل 
��

�
  G0=k (.احسب قیمتھا

  . انشئ الجدوال الوصفي للتحول الحاصل 

(����   -   �������بداللة تقدم التفاعل ھو  tعند لحظة 
�(�)

�

   احسب قیمتھا) . نھایة التفاعل ( tعند اللحظة 

  .(x(t)=ftو مثل المنحنى   tعند كل لحظة x(t)احسب قیمة 

t=40min   

 = G(t1/2)تعبیر الموصلة عند زمن النصف ھو 
�

�
(Gmax+ G0) قیمة ، حددt1/2   

  یتفاعل حمض الكلوریدریك مع الزنك وفق التفاعل التالي
المتدخلتین في التفاعل،حدد المتفاعل الذي تأكسد والذي اختزل

  . أنشئ جدول التقدم لھذا التفاعل
من فلز الزنك في حوجلة تحتوي على 

مكنتنا  C=0.50mol.L-1من محلول حمض الكلوریدریك تركیزه 
V(H2)   الناتج من رسم المنحنىx = f(t) .           

 . اذكر جمیع الطرق التي یمكن بھا تتبع تطور ھذا التحول مع التعلیل
  . فاعلعین المتفاعل المحد و أعط قیمة التقدم األقصى للت

M(Zn)=65.4 gmol  
 t=320sاعط تركیب المجموعة الكیمیائیة في اللحظة 

 .  t=400sو  t=0sواحسب قیمتھا عند ، عرف السرعة الحجمیة للتفاعل
  . كیف تتغیر السرعة الحجمیة للتفاعل؟ أعط تفسیرا لذلك

 بالنسبة لھذا التفاعل ما أھمیتھ ؟عرف زمن نصف التفاعل وحدد قیمتھ 

لحمض الكلوریدریك حجمھ   (S)في المحلول   CaCO3 (s)من كربونات الكالسیوم 
+O:وفق المعادلة التالیة 

(aq)      Ca2+
(aq)  +  CO2 (g)  + 3H2O(ℓ)

حجم ثنائي أوكسید الكربون الناتج عن ھذا التفاعل عند لحظات مختلفة
 T=298°Kودرجــة حرارة ثابتة   Patm=1,020.105 Paوعند ضغط یساوي الضغط الجوي 

  .المادة البدئیتین للمتفاعلین 
لھذا  األقصىالتقدم    xmaxأنجز جدول التقدم لھذا التفاعل ثم أحسب قیمة 

بداللة   xتعبیر التقدم 
2COV  وPatm   وT  وR 

الحجم القصوي الذي یمكن الحصول علیھ عن 

   .ھل ھذا التحول نام أم ال ؟ علل جوابك 
  .لھذا التفاعل بداللة الزمن   xیعطي المنحنى أسفلھ تغیرات التقدم 

     .حجم الخلیط المتفاعل VSو    xأكتب تعبیر سرعة التفاعل بداللة التقدم 
                                               كیف تتغیر سرعة ھذا التفاعل ؟ 

   .لھذا التفاعل  t1/2عرف زمن نصف التفاعل ، ثم حدد قیمة 
M(CaCO3)=64g/mol ; R=8,314 J.K                                                       
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 تمرین  
  

مع ایونات CH3CO2C2H5یتفاعل االستر
0.01mol=نقوم بمزج t=0عند اللحظة

V=100mLفنحصل على خلیط حجمھ 
 45 نھایة التحول

1,05 1,20  
  

بماذا یمكن تفسیر تناقص مواصلة الخلیط مع مرور الزمن  -1
Gعلما ان العالقة بین المواصلة   -2

للخلیط تكتب على شكل  G0بین ان تعبیر المواصلة البدئیة 

انشئ الجدوال الوصفي للتحول الحاصل  -3

عند لحظة  Gبین ان تعبیر المواصلة  -4

عند اللحظة  maxGاستنتج تعبیر المواصلة -5

بین ان -6
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0
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  احسب قیمة

t=40minثم احسب قیمتھا عند اللحظة  -7

تعبیر الموصلة عند زمن النصف ھو  بین ان -8

2تمرین   

یتفاعل حمض الكلوریدریك مع الزنك وفق التفاعل التالي -1 
المتدخلتین في التفاعل،حدد المتفاعل الذي تأكسد والذي اختزل Ox /Redحدد المزدوجتین  - 1-1
أنشئ جدول التقدم لھذا التفاعل - 1-2
من فلز الزنك في حوجلة تحتوي على   m=1gندخل كتلة  t=0sعند  -2

V=40mL   من محلول حمض الكلوریدریك تركیزه
 (قیاس حجم ثنائي الھیدروجین  تقنیة

اذكر جمیع الطرق التي یمكن بھا تتبع تطور ھذا التحول مع التعلیل - 2-1
عین المتفاعل المحد و أعط قیمة التقدم األقصى للت - 2-2

M(Zn)=65.4 gmol-1نعطي            

اعط تركیب المجموعة الكیمیائیة في اللحظة  3.2-
عرف السرعة الحجمیة للتفاعل - 2-4

كیف تتغیر السرعة الحجمیة للتفاعل؟ أعط تفسیرا لذلك2.3- 
عرف زمن نصف التفاعل وحدد قیمتھ 3.3-  

  3تمرین 
من كربونات الكالسیوم   t=0   ،2gندخل عند لحظة 
وفق المعادلة التالیة   CO2أوكسید الكربون 

حجم ثنائي أوكسید الكربون الناتج عن ھذا التفاعل عند لحظات مختلفة Vیعطي الجدول أسفلھ قیم  
وعند ضغط یساوي الضغط الجوي  
  
  
  
المادة البدئیتین للمتفاعلین  یةأحسب كیم )
أنجز جدول التقدم لھذا التفاعل ثم أحسب قیمة  )2

تعبیر التقدم   tأوجد عند لحظة  )3التفاعل ، 

  .  t=20 s، ثم أحسب قیمتھ عند 
الحجم القصوي الذي یمكن الحصول علیھ عن    Vmax(CO2)أحسب قیمة  )5

  .ھذا التفاعل
ھل ھذا التحول نام أم ال ؟ علل جوابك  )6
یعطي المنحنى أسفلھ تغیرات التقدم  )7
أكتب تعبیر سرعة التفاعل بداللة التقدم  )1ـ7
كیف تتغیر سرعة ھذا التفاعل ؟  )2ـ7
عرف زمن نصف التفاعل ، ثم حدد قیمة  )3
 R=8,314 J.K-1.mol-1: ثابتة الغازات الكاملة  
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