
 

 سلسلة تمارین التتبع الزمني لتحول كیمیائي

)2(كبریتات البوتاسیوم 
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)(لیودور البوتاسیوم  )()( aqaq IK    ذي التركیز المولي

   معادلة الكیمیائیة التالیة نعتبر التحول تاما
H2O  

 

)(
2

sn
HZ    

v = 40 ml  تركیزه  الكلوریدریكحمض  من محلول حمض
V(H2  في الشروط التجریبیة حیث الحجم  ناتجال

100  50  0  t(s) 
61,44  34,56  0  VH2mL  

سلسلة تمارین التتبع الزمني لتحول كیمیائي

mLV 5001   1من من محلولS  كبریتات البوتاسیوم تنائي لبیروكسو

c1   مع حجمmLV 5002   2من محلولS   لیودور البوتاسیوم

, من الخلیط المتفاعل ونصبھ في الماء المثلج ثم نحرك

المتكون فحصلنا  I2ننجز معایرة ثنائي الیود . الموافقة لھذه العملیة 

  ؟ 
  .اختزال 

  .احسب كمیات المادة البدئیة للمتفاعالت 
][ةبداللاكتب تعبیر السرعة الحجمیة للتحول  )(2 aqI  

 min25tأحسب السرعة الحجمیة للتفاعل المدروس في اللحظة 

][عین التركیز المولي النھائي لثنائي الیود  )(2 aqI   ثم استنتج المتفاعل المحد ،.  

  .و عین قیمتھ 
 .البوتاسیوم  ورلمحلول یود

نعتبر التحول تاما ،مع ایونات الیودور في وسط حمضي ي
O2(aq)  +  2I ˉ(aq)  + 2H3O

+
(aq )→ I2(aq)  + 4H2O(l)

 المتدخلتان في التفاعل؟
  .أنجز جدول التقدم للتفاعل الكیمیائي

 .عند نھایة التفاعل ونثم استنتج القیمة النظریة لتركیز ثنائي الیود المتك
من محلول یودور البوتاسیوم تركیزه  20,0mL، نمزج 

  كسیجینيومن الماء األ
  و قطرات من الحمض 

  .حدد طریقتین تمكننا من تتبع تطور المجموعة الكیمیائیة
 لثنائي الیودور mmol/Lبـ  ] I2[ مّكنت طریقة تجریبیة معینة، من قیاس التركیز 

  :المتكون خالل لحظات معینة   فحصلنا على الجدول التالي
t(s) 0 126 434 682 

]I2[ 0,00 1,74 4,06 5,16  
  و اتمم الجدول للتفاعل الكیمیائي  xوالتقدم 
  .للتفاعل بداللة الزمن xتغیرات التقدم 

 t =300s   
 .كیف تتغیر السرعة الحجمیة للتفاعل؟ علّل

 ما ھو العامل الحركي المسؤول عن ھذا التغیر؟
  .أعط تعریف زمن نصف التفاعل ثم عینھ

 :مع الزنك وفق المعادلة التالیة  
)(2

2 )(
gn HaqZ  

m = 1g    ھا حجما  یلامن الزنك في حوجلة و نضیفv = 40 ml
2  (ینالھیدروج تنائي تطور التحول الكیمیائي نقیس حجم غاز

300  250  200  150  100
147,84  126,72  115,2  99,84  82,56  61,44

 للمتفاعالت
Vm    وV(H2)  . 

V(H2   مناسبو ذلك بإستعمال سلم. 
 V(H2)  اكتب تعبیر السرعة الحجمیة للتحول بداللة

  t = 400sو   t = 50sھي قیمة السرعة الحجمیة للتفاعل في اللحظات 

   قصى

ZM n )(  

 1تمرین 

mL، نمزج حجما  0tفي اللحظة   

Lmolالتركیز المولي  /105,1 2

2
c . نأخذ , بواسطة ماصةV من الخلیط المتفاعل ونصبھ في الماء المثلج ثم نحرك

الموافقة لھذه العملیة   tونسجل اللحظة
  على النتائج المبینة في المبیان

 نصب الخلیط في الماء المثلجلماذا  -1
اختزال  -أكتب معادلة تفاعل أكسدة  -2
احسب كمیات المادة البدئیة للمتفاعالت  -3
اكتب تعبیر السرعة الحجمیة للتحول  -4

أحسب السرعة الحجمیة للتفاعل المدروس في اللحظة  -5

عین التركیز المولي النھائي لثنائي الیود  -6

و عین قیمتھ    t1/2عرف زمن نصف التفاعل -7
لمحلول یود 2cأحسب التركیز المولي  -8

 2تمرین 

ينقترح دراسة تفاعل الماء األوكسیجین
  (l)

المتدخلتان في التفاعل؟ ox / rédحدد المزدوجتین   - 1
أنجز جدول التقدم للتفاعل الكیمیائي -2
ثم استنتج القیمة النظریة لتركیز ثنائي الیود المتك قصىعّین التقدم أأل -3
، نمزج t = 0 sفي اللحظة  -4

من الماء األ 2,00mL، مع 0,1mol.L-1المولي
و قطرات من الحمض  0,10mol.L-1تركیزه المولي  
حدد طریقتین تمكننا من تتبع تطور المجموعة الكیمیائیة – 4-1
مّكنت طریقة تجریبیة معینة، من قیاس التركیز  - 4-2

المتكون خالل لحظات معینة   فحصلنا على الجدول التالي
930 1178 1420 ∞ 
 ؟ 6,53 6,26 5,84

والتقدم ]  I2[ أوجد العالقة بین  --1- 4-2
تغیرات التقدم  جانبھ یمثل المبیان -2- 4-2
t =300sما حصیلة المادة عند اللحظة   ) أ

كیف تتغیر السرعة الحجمیة للتفاعل؟ علّل  ) ب
ما ھو العامل الحركي المسؤول عن ھذا التغیر؟  ) ت
أعط تعریف زمن نصف التفاعل ثم عینھ) ج

 3تمرین 

مع الزنك وفق المعادلة التالیة   الكلوریدریكیتفاعل محلول حمض 

 m = 1gنضع كتلة  t = 0اللحظة   عند
تطور التحول الكیمیائي نقیس حجم غاز تتبعو ل C = 0,5 mol/L المولي 
  :  mol    Vm = 24 L/المولي

750  500  400  
192  163,2  147,84

 
 أنجز جدول تقدم التفاعل -1
للمتفاعالت البدئیةأحسب كمیات المادة  -2
Vmبداللة كل من  xعبر  عن التقدم  -3
 f(t) = (2بیاني مأرسم المنحنى ال -4
اكتب تعبیر السرعة الحجمیة للتحول بداللة -5
ھي قیمة السرعة الحجمیة للتفاعل في اللحظات  احسب -6

  .ذلك ؟  فسرماذا  تالحظ ؟ 
 :    كلیا حدد إذا كان التفاعل  -7

قصىالتقدم األالمتفاعل المحد  -ا  
  .زمن نصف التفاعل  - ب      

molg:   طــــى نع         /4,65

 
 




