
  

)()( 2 aqs HZn    

   C=0.50mol.L-1من محلول حمض الكلوریدریك تركیزه 

 فنحصل على النتائج التلیة   الناتج في الشروط العادیة لذرجة الحرارة و الضغط 
300  400  500  750  
132  154  170  200  
    
    

  .؟ دون النتائج في جدول tوكمیة مادة ثنائي الھیدروجین المتكون عند اللحظة 

  معطیات                                                               
Vm=25 l.mol  . نعطيM(Z)=65.4 gmol-1 ..  

 C1=5mol/l  في حجمV2=40ml  من محلول كبریتات

(2
32 aqOS  

t=120s   

H وmolSm
OS

/10.3,2 23
2
32

 

ونسكبھ في  خلیطمن ال 10mLنأخذ  tمن الماء األوكسیجیني في كأس ونضیف إلیھ كمیة من محلول مسرع للتفاعل، عند لحظة 

البنفسجي اللون  4KMnOنعایر الماء الوكسیجني المتیبقى في الخلیط بمحلول برمنغنات البوتاسیوم 

  :في كل مرة فنحصل على النتائج التالیة 

3,8  0 (min)t  

7,80  12,30  )(mlVe  

(MnO  ،)/( 222 OHO ،)/( 222 OHOH  

 

 

  سلسلة تمارین التتبع الزمني لتحول كیمیائي

2)(:   یتفاعل حمض الكلوریدریك مع الزنك وفق التفاعل التالي
2

)( gaq HZn 

  ماھي المزدوجتان المتدخلتان في ھذا التفاعل؟
  حدد المؤكسد و المختزل في ھذا التفاعل؟

من محلول حمض الكلوریدریك تركیزه   V=40mLمن فلز الزنك في حوجلة تحتوي على 
الناتج في الشروط العادیة لذرجة الحرارة و الضغط   V(H2)لتتبع تطور ھذا التفاعل نقیس حجم ثنائي الھیدروجین 

100  150  200  250  300
64  86  104  120  132
    
    

  .؟ دون النتائج في جدول tاحسب كمیة مادة ثنائي الھیدروجین المتكون عند كل لحظة 
  .انشيء الجدول الوصفي لتقدم تطور التفاعل

وكمیة مادة ثنائي الھیدروجین المتكون عند اللحظة  x(t)من خالل الجدول الوصفي اوجد العالقة بین التقدم 

  . t=400sو  t=50sواحسب قیمتھا عند .
                                                               .  یف تتغیر السرعة الحجمیة للتفاعل؟ علل جوابك

l.mol-1 25=                   :نعتبر التفاعل الحاصل بین حمض الكلوریدریك  وفلز النحاس تفاعل كلي

  نصف التفاعل وحدد قیمتھ بالنسبة لھذا التفاعل؟

من محلول مائي لحمض الكلوریدریك
 ClH  5=تركیزهmol/l 

 یحدث تفاعل معادلتھ  C2=0,5mol/lتركیزه  

)()()(2) 2)(2 lOHSOaqSaqHaq aq  

  احسب كمیة المادة البدئیة للمتفاعالت
  بین انھ یمكن تتبع التفاعل بطریقتین مختلفتین

  مكنت معایرة الخلیط في لحظات زمنیة محددة من خط المنحنى التالي 

t
OS 2

32   

: بـ  لتفاعلاسرعة  
dt

OSd
v




2
32  

   t=60sاحسب السرعة الحجمیة في اللحظة 
   t=120sاعط تركیب المجموعة في اللحظة 

  ننجز التفاعل عند درجة حرارة مرتفعة كیف یؤثر ذلك على سرعة التفاعل
  اعطى تناقص الموصلیة مع الزمن

  واحسب قیمتھا t=0s اكتب تعبیر موصلیة الخلیط في اللحظة
t=120sعند احسب قیمة الموصلیة ،  xبداللة تقدم التفاعل  

molSm
Cl

/10.5,7 23وmolSm /10.35 23

من الماء األوكسیجیني في كأس ونضیف إلیھ كمیة من محلول مسرع للتفاعل، عند لحظة 

نعایر الماء الوكسیجني المتیبقى في الخلیط بمحلول برمنغنات البوتاسیوم . من الماء المثلج

في كل مرة فنحصل على النتائج التالیة  Veونسجل الحجم المضاف عند التكافؤ 

12,25  9,5  6,5  3,8

2,90  4,00  5,70  7,80

  .كسیجیني
  .كیف نتعرف على نقطة التكافؤ أثناء المعایرة

)(ما دور الماء البارد وھل یغیر من كمیة المادة؟ 22OHn                     المزدوجات  

/(                          و استنتج عالقة التكافؤ  2
4


MnMnO

 ، ml100في  Veو  C'بداللة 

 .0tعند اللّحظة  احسب قیمتھا ،  Veاكتب تعبیر السرعة الحجمیة بداللة 

 

 1تمرین 

یتفاعل حمض الكلوریدریك مع الزنك وفق التفاعل التالي1-

ماھي المزدوجتان المتدخلتان في ھذا التفاعل؟1.1- 
حدد المؤكسد و المختزل في ھذا التفاعل؟2.1- 

من فلز الزنك في حوجلة تحتوي على   1gندخل كتلة  t=0sعند 2- 
لتتبع تطور ھذا التفاعل نقیس حجم ثنائي الھیدروجین  

t(s) 0  50  
V(H2)(mL)  0  36  
n(H2) (mol)   
x(t) (mol)   

احسب كمیة مادة ثنائي الھیدروجین المتكون عند كل لحظة 1.2- 
انشيء الجدول الوصفي لتقدم تطور التفاعل2.2- 
من خالل الجدول الوصفي اوجد العالقة بین التقدم 3.2- 
  . x=f(t)مثل مبیانیا المنحنى 4.2- 

  :السرعة الحجمیة للتفاعل3- 
.عرف السرعة الحجمیة للتفاعل1.3- 
یف تتغیر السرعة الحجمیة للتفاعل؟ علل جوابكك2.3- 

نعتبر التفاعل الحاصل بین حمض الكلوریدریك  وفلز النحاس تفاعل كلي4- 
نصف التفاعل وحدد قیمتھ بالنسبة لھذا التفاعل؟عرف زمن 2.4-

 2تمرین 

من محلول مائي لحمض الكلوریدریك V1=10ml  نصب حجما 

2)(الصودیوم 2
32)( aqOSNa aq
  

احسب كمیة المادة البدئیة للمتفاعالت  -1
بین انھ یمكن تتبع التفاعل بطریقتین مختلفتین-2
  انشىء الجدول الوصفي للتفاعل -3
مكنت معایرة الخلیط في لحظات زمنیة محددة من خط المنحنى التالي -4

و xاوجد عالقة بین تقدم التفاعل   -أ 

سرعة  ھ یمكن ان نعبر عنبین ان - ب 

احسب السرعة الحجمیة في اللحظة   - ج
اعط تركیب المجموعة في اللحظة  -د 
ننجز التفاعل عند درجة حرارة مرتفعة كیف یؤثر ذلك على سرعة التفاعل -ذ
اعطى تناقص الموصلیة مع الزمنقیاس موصلیة الخلیط -5
  فسر تناقص موصلیة الخلیط  -ا 
اكتب تعبیر موصلیة الخلیط في اللحظة  - ب
 tاكتب تعبیر الموصلیة في اللحظة - ج

molSm
Na

/10.5 23وmol

 3تمرین 
من الماء األوكسیجیني في كأس ونضیف إلیھ كمیة من محلول مسرع للتفاعل، عند لحظة  ml100نضع 

من الماء المثلج ml50كأس یحتوي على 

lmolCذو التركیز  /15'  ونسجل الحجم المضاف عند التكافؤ

17,5  15,2  

1,55  2,00  

كسیجینيومعادلة التفكك للماء األاكتب  .1
كیف نتعرف على نقطة التكافؤ أثناء المعایرة .2
ما دور الماء البارد وھل یغیر من كمیة المادة؟ .3

و استنتج عالقة التكافؤ اكتب معادلة تفاعل المعایرة  .4

))((عبر عن الكمیة  .5 22 tOHn  بداللة

tfve)(ارسم المبیان  .6   

اكتب تعبیر السرعة الحجمیة بداللة  .7




