
  تمارین في التتبع الزمني لتحول كیمیائي
1تمرین   

من محلول لحمض  10mlنصب  250mlفي حوجلة سعتھا 
1الكلوریدریك تركیزه  /mol l  20علىmlنضیف . من الماء

مصقول جیدا ،  Mg لشریط من المغنیزیوم 3cmللخلیط بسرعة 
 .وعنده نشغل میقتا 

نأخذ كل . نحبس غاز ثنائي الھیدروجین المتكون في مخبار مدرج

دقیقة الحجم  V mlللغاز فننشئ المنحنى جانبھ  

  . أرسم التركیب التجریبي الذي یمكن من القیام بھذه القیاسات -1
اختزال بین المغنیزیوم و أیونات  -أكتب معادلة أكسدة -2

H3O الھیدرونیوم
+     .  

  .                                 انطالقا من أیة لحظة یمكن اعتبار أن التفاعل قد انتھى -3
  . أو بطيء ؟ علل جوابك ھل التحول سریع -4

انطالقا من المنحنى عین  -5  2n H mol  كمیة مادة ثنائي

:الحرارة ھي درجةالھیدروجین عند نھایة التجربة ، علما أن 
020 C  101300و الضغطPa                              .  

  . xأنشئ جدوال یمكن من تتبع تتطور التحول بداللة التقدم  -6 

عبر عن مشتقة التقدم  -7 
��

��
بداللة  

��

��
  و استنتج تعبیر السرعة الحجمیة Tو    Pو  Rمشتقة الحجم و  

    .، استنتج  t=10minو عند اللحظة  t=0احسب السرعة الحجمیة للتحول عند اللحظة  -8
  x(t1/2)و استنتج قیمة  األقصىxm قیمة التقدم  حدد -9

  زمن نصف التفاعل  ، استنتج مبیانیا قیمة x(t1/2)الموافق ل  V(t1/2)حدد قیمة الحجم  -10
  .   عین الحالة النھائیة للمجموعة، ثم قارن مع النتائج التجریبیة -11

2من محلول حمض الكلوریدریك تركیزه 10mlنعید نفس التجربة بنفس طول شریط المغنیزیوم ، لكن نصب  -12  /mol l . 20نضیف إلیھml
)ما شكل المنحنى . من الماء )V f t ؟علل جوابك.  

)1:نعطي  ) 24,3 .M Mg g mol.11الكتلة الخطیة لشریط المغنیزیوم .g m   8,318وR SI .  

2تمرین   
2H3O)و محلول حمض الكبریتیك  Znالتفاعل بین فلز الزنك 

++SO4
2-) :  

من محلول حمض الكبریتیك V=75mLنضیف حجما  t=0sمن مسحوق الزنك و عند لحظة ذات التاریخ  m=0.50gنضع بداخل الحوجلة كتلة 
Zn(s) + 2H3O :فیحدث تحول كیمیائي ننمذجھ بالمعادلة التالیة  C=4.10-1mol/Lذي التركیز 

+
(aq)     Zn2+

(aq) + H2(g) + 2H2O(l)         
 .المزدوجتان المشاركتان في التفاعل و أكتب أنصاف معادلتي االكسدة و االختزال حدد  -1

 .و حدد التقدم االقصى   Xmaxإستسنتج و أعط جدول التقدم  -2

 علل إجابتك؟.ھل یمكن تتبع التطور الزمني لھذا التفاعل بإستعمال قیاس المواصلة  -3

 :التتبع الزمني للتحول  -3

یعطي الجدول التالي بعض القیاسات لضغط ثنائي الھیدروجین المتكون عند ، ن المتكون نصل الحوجلة بمانومتر الھیدروجیلقیاس ضغط غاز ثنائي 
  . Tكل لحظة و عند درجة حراریة 

t(min) 0  50  160  190  240  300  
P(hpa)  1020  1452  1749  1757  1757  1757  

 .ھو التقدم  x(t)بحیث ∆ P=x(t).R.T/V: الضغط البدئي یكتب على الشكل   P0و  Pتغیر الضغط داخل الحوجلة بین الضغط ∆ Pبین أن  - 3-1

= .x(t)إستنتج العالقة  - 3-2
����
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 . t=50minعند اللحظة ذات التاریخ  x1أحسب التقدم  - 3-3

بداللة  Xنقط منحنى تطور التقدم  -1- یمثل الشكل - 3-4

  . Tالزمن عند درجة الحرارة 

و   x1تحقق مبیانیا من القیمتین المحصل علیھما  -1- 2-4
xmax .  

حدد مبیانیا السرعة الحجممیة للتفاعل عند اللحظة  -2- 2-4
t=50min .   

  صف التفاعل و حدد مبیانیا قیمتھ زمن ن t1/2عرف  -3- 2-4
كیف یمكن تتبع تطور السرعة الحجمیة للتفاعل فسر  - 3-5

  .بإعتماد مبیان تغیرات التقدم بداللة الزمن 

  
  
 

 




