
 سلسلة تمارین تتبع تحول كیمیائي
 1تمرین 

  .أكتب معادلة احتراق الكربون في غاز ثنائي األوكسجین -1
  .من غاز ثنائي األوكسجین4molمن الكربون في  1,3molنحرق  -2

  .األوكسجین متضمنا الحالة البدئیة و الحالة خالل التفاعل و الحالة النھائیةأنجز جدوال لتطور التفاعل الحاصل بین الكربون و غاز ثنائي : 1-2
,0أحسب كمیة مادة كل من الكربون و غاز ثنائي أوكسید الكربون عندما یأخذ التقدم القیمة  : 2-2 2x mol.  

max:تكون قیمة التقدم األقصى ھي -3 1,3x mol أحسب كمیة مادة كل متفاعل متبق في الحالة النھائیة، و استنتج المتفاعل المحد ،. 

 2تمرین 

+Hلحمض الكلوریدریك  (S)من محلول V=20mLنصب حجما , في كأس  
(aq)  تركیزهC=5.10-2mol.L-1 على كتلةm=135mg   من

3فتتكون أیونات األلومنیوم .   Al(s) مسحوق األلومنیوم
)(aqA ,و یتصاعد غاز ثنائي الھیدروجین H2 (g)   .  

 صف كیف یمكنك إبراز وجود أیونات األلومنیوم ؟ 1
 .نفس السؤال بالنسبة لغاز ثنائي الھیدروجین   2
 .احسب كمیتي المادة البدئیتین  للمتفاعلین  3
 .أنشئ جدول التقدم و حدد المتفاعل المحد و التقدم األقصى  4
 .حصیلة المادة عند نھایة التفاعل حدد  5
 . احسب التركیز المولي ألیونات األلومنیوم في الكأس  6
 ) .1barو  C°25(ما حجم غاز ثنائي الھیدروجین المتصاعد في شروط التجربة  7

)(1.27: نعطي   molgAM   وR = 8,314 (SI)  

  3تمرین 

,2في شروط معینة، تتفاعل كمیة من الكربون كتلتھا  4m g 3,6، مع حجمV lمن ثنائي األوكسجین فینتج ثنائي أوكسید الكربون.  

  .أكتب المعادلة الكیمیائیة للتفاعل الحاصل  -1
  .أنجز الجدول الوصفي لھذا التفاعل  -2
  .حدد المتفاعل المحد ثم استنتج التقدم األقصى  -3
  .التفاعل أنجز حصیلة مادة  -4
1:(أرسم مخطط تغیرات كمیات مادة المتفاعالت بداللة تقدم التفاعل  السلم -5 0,02cm mol (بالنسبة لتقدم التفاعل  

و  1 0,05cm mol بالنسبة لكمیات المادة للمتفاعالت.  

  .الكربون الناتج و حجم ثنائي األوكسجین المتبقي عند نھایة التفاعل أحسب حجم أحادي أوكسید -6

)1: نعطي  ) 12 .M C g mol  124و .mV l mol  

  4تمرین 

من محلول   VS=20mlثم نصب علیھا حجما  m=0,22gكتلتھا  Znقطعة من الزنك  ھا ندخل فیو   250Cعند   V=0,5lنأخذ قارورة سعتھا 
+H)كلورور الھیدروجین 

aq+Cl-aq)  تركیزهC=2,0 mol·L-1 .  
  : الكشف عن نواتج التفاعل  -1

  .و نغلقھ بعض الدقائق ثم نصب علیھا قلیال من محلول حمض الكلوریدریك Znنضع في أنبوب اختبار قطعة من الزنك 
  .ماذا تالحظ ؟ حدد الناتج الذي تم الكشف عنھ .نفتح األنبوب و نقربھ من اللھب : 1-1
  .ماذا تالحظ ؟ حدد الناتج الذي تم الكشف عنھ. نضیف إلى المحلول قلیال من محلول الصودا : 2-1
  .أكتب المعادلة الكیمیائیة للتفاعل الحاصل  -2
  . أحسب كمیة مادة المتفاعالت في الحالة البدئیة  -3
  .األقصى للتفاعل التقدم  xmaxأحسب قیمة  -4
  .كمیة المادة لثنائي الھیدروجین الناتج n (H2)حسب ا -5
  ضغط ثنائي الھیدروجین الناتج  P(H2) اعتمادا على معادلة الحالة للغازات الكاملة احسب قیمة -6

  . M(Zn)=65,4 g.mol-1و  R=8,314 (SI): نعطي

  5تمرین 

020نحرق عند درجة الحرارة  C دیلحدا  ، كمیة من Fe  كتلتھاm  500في قنینة حجمھاV ml بھا غاز ثنائي الكلور Cl2  تحت ضغط
P د یفینتج دخان أشقر لكلورور الحدIII: (FeCl3)  . یمثل المخطط جانبھ تطور كمیتي مادة المتفاعلین بداللة تقدم التفاعلx.  
  .أكتب المعادلة الكیمیائیة للتفاعل الحاصل  -1
  .و التقدم األقصى للتفاعل  حدد مبیانیا التركیب المولي للمجموعة عند الحالة البدئیة و المتفاعل المحد -2
  .P و mأحسب  -3
  .أنجز حصیلة مادة التفاعل  -4

020داخل القارورة عندما تأخذ درجة الحرارة قیمتھا البدئیة  Pfأحسب الضغط النھائي  -5 C .  
  .xالناتج بداللة التقدم  IIIأرسم على المخطط السابق تطور كمیة مادة كلورور الحدید  -6

)1: نعطي  ) 55,8 .M Fe g mol    8,134و( . )R S I.  

 




