
  

V = 30 mL   محلول حمض الكلوریدریكمن 
  .ماھو العامل الحركي الذي أثر على سرعة التفاعل في ھذه الحالة 

Mg = 24 g / mol 

2 H 2 O 2  (aq)       O 2  (g)  

LmolC تركیزه المولي /1  ، نضیف لھ كتلة

NO . السابق ھي لتحولابین أن معادلة :
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   NO2وثنائي أوكسید األزوت  O2إلى ثنائي األوكسجین 

 مثل على نفس المبیان شكل المنحنى  المحصل علیھ معلال جوابك

  سلسلة تمارین التتبع الزمني لتحول كیمیائي

Mg  المغنیزیوم الصلب في حجمV = 30mL  لمحلول
و  فینتج غاز ثنائي الھیدروجین  C=0,1mol/Lه  تركیز

 ox/redالمزدوجتین  و استنتج
  .أنجز جدول تقدم التفاعل ، وأستنتج المتفاعل المحد 
  .عند نھایة التفاعل 

H3   لالیوناستنتاج التركیز المولي ثم خالل الزمن 
Mg+2]الذي یمثل تغیرات وجانبھ 

(aq) ]   بداللة الزمن t    
t = 12 min   . 

   .عرف زمن نصف التفاعل وأحسب قیمتھ 
  .=min2t أحسب التركیب المولي للوسط التفاعلي عند 

Mg+2بیان استنتج السرعة الحجمیة لتشكل 
(aq)    عند اللحظةt = 0   

 V = 30 mLمن المغنزیوم الصلب في حجم g 1.0البدایة ارسم الشكل التقریبي للمنحني إذا وضعنا في
ماھو العامل الحركي الذي أثر على سرعة التفاعل في ھذه الحالة 

Mg = 24 g / mol: عطى ن     . ماھو العامل الحركي األخر الذي یمكن أن یؤثر على سرعة التفاعل 

    2 H 2O  ( l )   +  (g)  2: یة التالیة ئي ببط ء شدید وفق المعادلة الكیمیا
 V 0 = 80 mL ي من الماء االوكسیجین

V = 20 mL   یعطي .  مسرع للتفاعلمن محلول
   .  n(O2) = f ( t )بداللة الزمن االوكسیجین

  
  .استنتج العالقة بین تقدم التفاعل و كمیة  مادة ثنائي األوكسجین 

  .    لماء األوكسجیني  
  .عرف زمن نصف التفاعل ، وحدد قیمتھ 

   t = 0عند اللحظة   قیمتھااحسب 

 النیتریكمـن محلول حمض      3NOHتركیزه المولي

OX  المتدخلتین في التفاعل ھما CuCu /2 وNONO /3



     aqaqs HNOCu 3 3823  
  

  .احسب كمیة المادة البدئیة للمتفاعالت
  . أنشئ جدول تقدم التفاعل للتحول السابق و حدد المتفاعل المحد

PaPوتحـت الضغـط    510  . بین أن

molLVMالحجم المولي للغازات في شروط التجربـة ھو /24. 

یعطي الشكل المرافق تغیر حجم غاز أكسید االزوت
NOV  بداللة الزمنt.  

اوجد العالقة بین حجــم غــاز أكسیــد االزوت  NOV وتقدم التفاعلx   .  

stعـرف سرعـــة التفاعل واحسب قیمتھا في اللحظة  20    

للمحلول بداللة التقدم  x.           ؛: نعطي

MCu 64 ؛molmms
H

/.35 2  ،molmms /.14 2

إلى ثنائي األوكسجین  N2O5في محلول رباعي كلورو میثان، یتحلل خماسي أوكسید ثنائي األزوت 

خماسي أوكسید ثنائي األزوت ثابتة ونتتبع تطور تركیز 
 V=100mL، الحجم االجمالي للخلیط تقنیة مناسبةالمتبقي بداللة الزمن بواسطة 

تركیزالو t(x(أعط العالقة التي تربط بین تقدم التفاعل 52ON  في لحظةt  

بداللة لتفاعل   52ON    

 . 0t ،min20tأحسب السرعة الحجمیة للتفاعل عند اللحظات 
 . أعط تفسرا میكروسكوبیا لتطور سرعة التفاعل خالل الزمن

min20t  

  تھ؟ما أھمی ،قیمتھ بالنسبة لھدا التفاعل؟ حدد 

مثل على نفس المبیان شكل المنحنى  المحصل علیھ معلال جوابك   T’>Tننجز نفس التجربة السابقة لكن عند درجة الحرارة

 1تمرین 
Mg من g 1نضع    t = 0اللحظة في 

تركیز  (-H++Cl)حمض الكلوریدریك
 +Mg2 تكون االیون

و استنتج اكتب معادلة التفاعل الحاصل – 1
أنجز جدول تقدم التفاعل ، وأستنتج المتفاعل المحد  -2
Mg+2 االیونأستنتج تركیز  -3

(aq)  عند نھایة التفاعل
3O االیونتطور تركیز  تتبعب -4

+ (aq)

Mg+2
(aq) جانبھ  بیانمعلى ال فحصلنا

 t = 12 minھل ینتھي التفاعل عند  -  4-1
عرف زمن نصف التفاعل وأحسب قیمتھ  – - 4-2
أحسب التركیب المولي للوسط التفاعلي عند  -  4-3
بیان استنتج السرعة الحجمیة لتشكل ماعتمادا على ال -  4-4
ارسم الشكل التقریبي للمنحني إذا وضعنا في -  4-5

ماھو العامل الحركي الذي أثر على سرعة التفاعل في ھذه الحالة  .   C = 0.30 moL/L تركیزه 
ماھو العامل الحركي األخر الذي یمكن أن یؤثر على سرعة التفاعل  -

  2تمرین 

ي ببط ء شدید وفق المعادلة الكیمیااالوكسیجینیتفكك الماء ا
 mL 80 =نمزج حجم     t =  0 sعند اللحظة  

 V = 20 mL، مع حجم    C0تركیزه  
االوكسیجینالمبیان جانبھ  تغیر كمیة ثنائي 

  . جدول التقدم لھذا التفاعل  أنجز -1
استنتج العالقة بین تقدم التفاعل و كمیة  مادة ثنائي األوكسجین  -2
لماء األوكسجیني  لالتركیز البدئي  C0حدد قیمة  -3
عرف زمن نصف التفاعل ، وحدد قیمتھ  -4
احسب .سرعة التفاعل تعبیراكتب  -5

 3تمرین 
mLV   انضع في كأس حجم 100

gm 2.19مـن النحاس  Cu .  

dOXعلما أن المزدوجتین  -1 Re/

     lgaq OHNOCu 2
2 423 

احسب كمیة المادة البدئیة للمتفاعالت -2
أنشئ جدول تقدم التفاعل للتحول السابق و حدد المتفاعل المحد  -3

C25 عندعلما أن التجربـة تمت  -4

الحجم المولي للغازات في شروط التجربـة ھو

یعطي الشكل المرافق تغیر حجم غاز أكسید االزوت  -5

اوجد العالقة بین حجــم غــاز أكسیــد االزوت  - 5-1

عـرف سرعـــة التفاعل واحسب قیمتھا في اللحظة  - 5-2

للمحلول بداللة التقدم  (t)أعط تعبیر الموصلیة / 4
11..31.8  molKJR 
  molg /64

  4تمرین 
في محلول رباعي كلورو میثان، یتحلل خماسي أوكسید ثنائي األزوت 

  .أكتب معادلة التفاعل -1
ثابتة ونتتبع تطور تركیز   Tنحتفظ بدرجة الحرارة -2

 52ON المتبقي بداللة الزمن بواسطة

أعط العالقة التي تربط بین تقدم التفاعل

لتفاعل  ل الحجمیة سرعةال اكتب تعبیر- 2-1

أحسب السرعة الحجمیة للتفاعل عند اللحظات - 2-2
أعط تفسرا میكروسكوبیا لتطور سرعة التفاعل خالل الزمن 

minاعط حصیلة المادة عند اللحظة - 2-3
عرف زمن نصف التفاعل- 2-4

2
1t ؟ حدد

ننجز نفس التجربة السابقة لكن عند درجة الحرارة-3
 




