
  . اجرد األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة البدئیة محددا الحالة الفیزیائیة لكل نوع 

  .األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة النھائیة محددا الحالة الفیزیائیة لكل نوع 

  حدمالمتفاعل ال

  معادلة التفاعل

  حالة المجموعة x(mol)التقدم 

  الحالة البدئیة  0

x الحالة الوسیطة  

xmax  الحالة النھائیة  

  نھائیا

  .و االلوان الموافقة لھا اجرد األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة البدئیة محددا الحالة الفیزیائیة لكل نوع 

  .أعط األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة النھائیة محددا الحالة الفیزیائیة لكل نوع 

اعتمادا على الوان المجموعة حد المتفاعل الذي اختفى كلیا عند نھایة تطور 

 

 تتبع تحول كیمیائي

  متصلة بمانومتر 250mLندخل في حوجلة سعتھا 

+Hمن محلول حمض الكلوریدریك 
(aq)   تركیزهC=0,5mol/L  

  ).شریط نظیف(  Mg من المغنزیوم

 المانومتر الیھا   نسقط الشریط في المحلول الحمضي ونسجل قیمة الضغط التي یشیر
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  .و استقراره بعد مدة فسر ارتفاع الضغط داخل الحوجلة

األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة النھائیة محددا الحالة الفیزیائیة لكل نوع 

  استنتج؟. نقرب شعلة من الغاز الناتج المتجمع داخل الحوجلة فتحدت فرقعة 

  استنتج؟. نضیف الى الخلیط كمیة من ھیدوكسید الصودیوم فنالحظ تكون راسب ابیض

  .اكتب المعادلة الحصیلة المتوازنة للتفاعل الحاصل 

   .احسب كمیة المادة البدئیة لكل من المتفاعالت

  . نسمي المتفاعل الذي یختفي ویوقف التفاعل بالمتفاعل المحد 

المتفاعل ال استنتج الكیمیائیة ،اختفى كلیا عند نھایة تطور المجموعة 

  .نسمي الجدول اسفلھ بجدول تقدم التفاعل 

  تقدم التفاعل ویوافق الكمیة التي تختفي بھ المتفاعالت وتظھر بھ النواتج

  

  molالمادة المتبقیة بالمول   كمیات molالمادة المنتجة بالمول 

  

  

    

      

      

  . الموافق لتوفق المجموعة الكیمیائیة عن التطور

  للمجموعة الكیمیائیة في حالتھا النھائیة

S1   لكبریتات النحاسII   تركیزهC1=0,1mol.l -1   

  بدئیا
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أعط األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة النھائیة محددا الحالة الفیزیائیة لكل نوع 

  .اكتب المعادلة الحصیلة المتوازنة للتفاعل الحاصل 

  احسب كمیة المادة البدئیة لكل من المتفاعالت 

اعتمادا على الوان المجموعة حد المتفاعل الذي اختفى كلیا عند نھایة تطور . نسمي المتفاعل الذي یختفي ویوقف التفاعل بالمتفاعل المحد 

  حدمالمتفاعل ال

  . الموافق لتوفق المجموعة الكیمیائیة عن التطور للتفاعل

  للمجموعة الكیمیائیة في حالتھا النھائیة

 نشاط

ندخل في حوجلة سعتھا ،  θ=25°Cعند درجة حرارة 

-   V=50ml من محلول حمض الكلوریدریك

-  m=0,02g من المغنزیوم

نسقط الشریط في المحلول الحمضي ونسجل قیمة الضغط التي یشیر 

اجرد األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة البدئیة محددا الحالة الفیزیائیة لكل نوع  1

فسر ارتفاع الضغط داخل الحوجلة -2

األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة النھائیة محددا الحالة الفیزیائیة لكل نوع  -3

نقرب شعلة من الغاز الناتج المتجمع داخل الحوجلة فتحدت فرقعة  - 3-1

نضیف الى الخلیط كمیة من ھیدوكسید الصودیوم فنالحظ تكون راسب ابیض - 3-2

اكتب المعادلة الحصیلة المتوازنة للتفاعل الحاصل   -4

احسب كمیة المادة البدئیة لكل من المتفاعالت  -5

نسمي المتفاعل الذي یختفي ویوقف التفاعل بالمتفاعل المحد   -6

اختفى كلیا عند نھایة تطور المجموعة  ماھو المتفاعل الذي اختفى 

نسمي الجدول اسفلھ بجدول تقدم التفاعل  -7

تقدم التفاعل ویوافق الكمیة التي تختفي بھ المتفاعالت وتظھر بھ النواتج xحیث 

المادة المنتجة بالمول   كمیات

  

  

  

الموافق لتوفق المجموعة الكیمیائیة عن التطور للتفاعل  xmحدد التقدم األقصى 

للمجموعة الكیمیائیة في حالتھا النھائیة حصیلة المادة اعط  -8

M(Mg)=24,3g/mol  

  تطبیق

1من محلول  V1=20mlنأخذ حجما 

  . فلز الحدید من  m=0,5gكتلة  و

بدئیا

  

اجرد األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة البدئیة محددا الحالة الفیزیائیة لكل نوع  1-

  ماسبب تغیر لون المحلول -2

أعط األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة النھائیة محددا الحالة الفیزیائیة لكل نوع  -3

اكتب المعادلة الحصیلة المتوازنة للتفاعل الحاصل   -4

احسب كمیة المادة البدئیة لكل من المتفاعالت   -5

نسمي المتفاعل الذي یختفي ویوقف التفاعل بالمتفاعل المحد   -6

المتفاعل ال استنتج المجموعة الكیمیائیة ،

  جدول تقدم التفاعل ارسم -7

للتفاعل  xmحدد التقدم األقصى  -8

للمجموعة الكیمیائیة في حالتھا النھائیة حصیلة المادة اعط  -9
1( ) 55,8 .M Fe g mol 
 




