
سلسلة تمارین التتبع الزمني لتحول كیمیائي

إن الماء االوكسیجیني یتحلل ببطئ لیعطي ثنائي االوكسیجین حسب التفاعل ذي 

عند  C=6.10-2mol/Lتركیزه . من محلول الماء االوكسیجیني 
وبطریقة مناسبة نعایرة خالل الزمن تركیز الماء االوكسیجسني المتبقیة في المحلول ویعطي الجدول أسفلھ النتائج المحصل علیھا خالل 

10  5  0  t(min) 
[H2O2] *10-2mol/L  

C=100 mmo  2علىg    من كربونات الكالسیوم ، فیحدث

 C=0.1mol/l 

 الخلیط
1 
2 

  .  V = 30mL) الكلي 

 

 سلسلة تمارین التتبع الزمني لتحول كیمیائي

إن الماء االوكسیجیني یتحلل ببطئ لیعطي ثنائي االوكسیجین حسب التفاعل ذي . یباع محلول الماء االوكسیجیني في الصیدلیات و یستعمل كمطھر 
                    2H2O2(aq)  

من محلول الماء االوكسیجیني  V=100mLلدراسة حركیة تحلل الماء االوكسیجیني نحضر في كأس حجما 
وبطریقة مناسبة نعایرة خالل الزمن تركیز الماء االوكسیجسني المتبقیة في المحلول ویعطي الجدول أسفلھ النتائج المحصل علیھا خالل 

25  20  15  
1.8  2.3  3  3.8  4.7  6  

 . ما الطریقة المناسبة لقیاس كمیة مادة الماء االوكسیجیني 
 .شئ جدول التقدم للتفاعل السابق 

كمیة مادة الماء االوكسیجیني عند 
و  tكمیة مادة الماء االوكسیجیني عند اللحظة 

t=60s و استنتج . 
 بإستعمال سلم  

 حدد مبیانیا السرعة الحجمیة للتفاعل عند اللحظتین
 ماذا تستنتج ؟

 

V    من محلول حمض الكلوریدریك تركیزهC=100 mmoℓ/ℓ 

CaCO3 (S)  +  2 H3O
+

(aq)               Ca2+

   V(CO2)الكربون بواسطة تركیب مالئم یمكن من قیاس الحجم 
تعطي المنحنى التالي  .   hPa 1013وتحت الضغط 

  .أنشىء جدول التقدم الموافق للتفاعل الحاصل
x(t)    ودرجة  

  .  V(CO2)tـ استنتج تعبیر السرعة الحجمیة للتفاعل بداللة 
  .حدد السرعة الحجمیة البدئیة للتفاعل 

  .حدد  زمن نصف التفاعل ، وتركیز أیونات الكالسیوم عند تمامھ
  .ما ھي المدة الزمنیة الالزمة النتھاء التفاعل

C=0.1mol/l لھما نفس التركیز  H2O2 كسجیني واأل والماء  -I ور

K+ + I- 
18 mL 
10 mL 

الكلي (الكبریت فیصبح الحجم التفاعلي  نضیف لكل خلیط كمیة من الماء المقطر وقطرات من حمض
 في كل خلیط 

   بدئیةأحسب من أجل كل خلیط كمیات المادة ال
  .في كل خلیط  بداللة  الزمن ونالمقابل تركیز ثنائي الیود المتك

  . الحالة النھائیة فالخلیط  األول عند 
  و استنتج.1في الخلیط  كونالیود المت تنائي تركیز

  ] .I2[عرف سرعة تشكل ثنائي الیود بداللة 
  .  t = 5 minقارن وصفیا السرعتین في اللحظة 

 .حدد العامل الحركي المسؤول عن تغیر السرعة 

  1تمرین 
یباع محلول الماء االوكسیجیني في الصیدلیات و یستعمل كمطھر 

   O2(g) + 2H2O(l)     المعادلة 
لدراسة حركیة تحلل الماء االوكسیجیني نحضر في كأس حجما 

وبطریقة مناسبة نعایرة خالل الزمن تركیز الماء االوكسیجسني المتبقیة في المحلول ویعطي الجدول أسفلھ النتائج المحصل علیھا خالل  t=0sاللحظة 
  : التجربة
60  40  30  

0.28  0.9  1.5  1.8
 
 

ما الطریقة المناسبة لقیاس كمیة مادة الماء االوكسیجیني  -1
شئ جدول التقدم للتفاعل السابق أن -2
كمیة مادة الماء االوكسیجیني عند  ni(H2O2)و إستنتج العالقة بین  -3

كمیة مادة الماء االوكسیجیني عند اللحظة  n(H2O)و  t=0sاللحظة 
 . Xالتقدم 

t=60sاعط حیلة المادة للمجموعة عند  -4
بإستعمال سلم   f(t)=[H2O2]مثل المنحنى  -5
حدد مبیانیا السرعة الحجمیة للتفاعل عند اللحظتین -6
 t=5min  وt=30min  .ماذا تستنتج ؟

   .عین زمن نصف التفاعل  -7
  

 2تمرین 
 VS=100 mℓنصب  في كأس حجما  

  :تفاعل  حسب المعادلة التالیة 
    2+

(aq) + CO2 (g)  +  3 H2O (ℓ)   
   

الكربون بواسطة تركیب مالئم یمكن من قیاس الحجم  نحصل ثنائي أوكسید
وتحت الضغط   C°20عند درجة الحرارة 

V(CO2)t  بداللة الزمنt  :  
أنشىء جدول التقدم الموافق للتفاعل الحاصل )1
 x(t)بداللة التقدم    V(CO2)tعبر عن  )2

  . Pوالضغط   T الحرارة 
ـ استنتج تعبیر السرعة الحجمیة للتفاعل بداللة  
حدد السرعة الحجمیة البدئیة للتفاعل  )3
حدد  زمن نصف التفاعل ، وتركیز أیونات الكالسیوم عند تمامھ )4
ما ھي المدة الزمنیة الالزمة النتھاء التفاعل )5
  R=8,314  (S.I)     :  نعطـــي 

 3تمرین 
ورالیود ایوندراسة حركیة تحول بین ل

  :  الخلیطین التالیین  نجز
H2O2 
2 mL 
1 m L 

نضیف لكل خلیط كمیة من الماء المقطر وقطرات من حمض
في كل خلیط  صلكتب معادلة التفاعل الحا -1
أحسب من أجل كل خلیط كمیات المادة ال -2
المقابل تركیز ثنائي الیود المتك بیانمال یعطي -3

الخلیط  األول عند في  كونأحسب تركیز الیود المت –أ  
تركیز احسب t =30min في اللحظة - ب 
عرف سرعة تشكل ثنائي الیود بداللة  - أ /  4

قارن وصفیا السرعتین في اللحظة  - ب     
حدد العامل الحركي المسؤول عن تغیر السرعة  -جـ    




