
  
 
 
  

  1تمرین 

mlVنصب في كأس حجما  301    2(من محلول مائي لبیروكسوثنائي كبریتات الصودیوم(
2

)(82)(

 
aqaq OSNa  تركیزه

11
1 .10.0,2  lmolc  0ثم نضیف إلیھ عند اللحظةt  حجماmlV 302   من محلول مائي لیودور البوتاسیوم)( )()(

  aqaq IK 

12 تركیزه  cc  2و أیونات ثیوكبریتات  2Iفیحدث تفاعل یؤدي إلى تكون ثنائي الیود  
4SO .  

 .اختزال المتدخلتان فیھ - و حدد المزدوجتان أكسدة  اختزال للتحول المدروس –اكتب معادلة التفاعل أكسدة   -1
 .0tأحسب كمیة مادة المتفاعالت عند اللحظة  -2
 .أنشئ الجدول الوصفي لتطور التحول -3

  .المتكون خالل الزمن إلى إنشاء المنحنى جانبھ 2Iأدت معایرة  -4

أعط تعبیر سرعة التفاعل بداللة تركیز ثنائي الیود  - 4-1 2I. 

st: حدد مبیانیا قیمة السرعة الحجمیة للتفاعل عند اللحظات - 4-2 20      و
st 70 ماذا تستنتج أعط تفسیرا لذلك. 

stعند اللحظة  2Iحدد كمیة مادة  - 4-3 30 ثم استنتج كمیة مادة
2

)(82 aq
OS  و كمیة مادةI المتبقیتین عند نفس اللحظة 

عرف زمن نصف التفاعل  - 4-4
2

1t ما أھمیة . ثم حدد مبیانیا قیمتھ
2

1t  

2تمرین   
من محلوا یودور البوتاسیوم  V=10mLفي كأس نصب حجما 

)k+
(aq)+I-

(aq) ( تركیزه الموليC1=0 ,4mol/L  مع اضافة بعض
  قطرت من حمض الكبریتیك المركز

من محلول بیروكسو  V=100mLنضیف الى الخلیط  t=0عند اللحظة 
فیتكون تنائي  C2=0,036mol/Lتنائي كبریتات البوتاسیوم تركیزه 

  .I2 (aq)الیود 
و  نصبھا في كأس ونضیف   V=10mLنأخد من الخلیط  tعند اللحظة 

المتكون عند  (I2من الماء المثلج و نعایر تنائي الیود    50mLالیھ 
+Na(بمحلول ثیوكبریتات الصودیوم  tاللحظة 

(aq)+S2O3
2-

(aq) (
  C=0,02mol/Lتركیزه المولي 

 اكتب معادلة تفاعل المعایرة ثم استنتج عالقة التكافؤ -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
  مكنتنا النتائج المحصل علیھا خالل التجربة من خط المنحنى اسفلھ – 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))   ثم حدد قیمةt1/2  

3تمرین   
من محلول مائي لبرمنغنات البوتاسیوم   V1=20cm3 نمزج بسرعة

 ألوكساالت مائي محلول V2=20cm3و  C1=0,2mol/Lتركیزه 
2Na++C2O4)الصودیوم 

 اضافة مع C1=0,2mol/Lتركیزه(-2
 الیونات المولي التركیز نعین .الكبریتیك حمض من قطرات

الزمن ونمثل النتائج المحصل  خالل المحلول في المتبقیة البرمنغنات
  علیھا على المنحى التالي

 للتفاعل الحصیلة المعادلة أكتب -1
 تبقى ھل . الخلیط في البرمنغنات الیونات البدئیة مادة كمیة أحسب -2

 ؟ التفاعل نھایة عند األوكساالت أیونات
  انشئ الجدول الوصفي للتفاعل المدروس -3
n0(MnO4و x(t)حدد العالقة بین  -4

-
(aq))  وnt(MnO4

-
(aq))  ثم

MnO4]و  C1بداللة  x(t)اكتب تعبیر 
-]t 

 السرعة الحجمیة بداللة  v(t) اكتب  تعبیر -5
�[�����]�
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  t=4minاحسب سرعة عند اللحظة  -6
  t1/2و استنتج قیمة  �/��[−����]حدد قیمة  -7
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