
 1 تطور كمیات المتفاعالت والنواتج                    

    التمرین األول:
 .Cu + 2Ag+ = cu2+ +2Ag دج حتول كيميائي وفق املعادلة الكيميائية التالية:مين

 .n0(Ag+)= 0.4 mol ،n0(Cu)= 0.3 mol: لتكن كمية املتفاعالت عند احلالة االبتدائية

 .Ox/Redمبينا الثنائيتني: إرجاع احلادث  –أكتب املعادلتني النصفيتني لتفاعل األكسدة  -1

 أنجز جدول التقدم هلذا التفاعل. -2

 ، وما هو املتفاعل املحد؟x maxما هو التقدم األعظمي:  -3

 ، ما هو حجم املحلول؟ mol/l 2املستعمل هو:  +Agإذا علمت أن تركيز املحلول بشوارد  -4

 .هو تقدم التفاعل x، حيث n(Ag+)= ƒ(x) ،n(Cu)= g(x)ارسم بيان الدالتني:  -5
 

   التمرین الثاني:  
 ننجز األكسدة البطيئة حلمض األكساليك بشوارد الربمنغنات. 

 +CO2/H2C2O4 ،MnO-4/Mn2  الداخلتان يف التفاعل مها: Ox/Redالثنائيتان 

من محض األكساليك  ml 20و  C0= 10-2 mol/Lمن حملول برمنغنات البوتاسيوم تركيزه:  ml 25، نمزج t= 0sيف اللحظة: 

 من محض الكربيت. ml 5ثم نضيف  C1= 10-2 mol/Lتركيزه: 

  املعادالت النصفية لألكسدة واإلرجاع ثم معادلة التفاعل.أكتب  -1

 عني كمية مادة املتفاعالت أثناء بداية التحول. -2

 من بني املتفاعلني ما هو املتفاعل املحد. -3

 لتفاعل.عند هناية ا +Mn2ما هو تركيز شوارد  -4

   بداللة الزمن.  H2C2O4و  +Mn2ارسم بيان تغريات كمية املادة لكل من:  -5

 
   التمرین الثالث:

 V2= 25 mlوحجم:  C1= 0.5 mol/Lتركيزه املويل:  H2O2من املاء األكسجوين  V1= 50 mlنحرض مزجيا يتكون من حجم: 

 . نالحظ ظهور اللون األسمر مع مرور الزمن.C2= 0.2 mol/Lض تركيزه املويل: من حملول يود البوتاسيوم املحم

 سمر؟ما هي الداللة الكيميائية لظهور اللون األ -1

 أكتب معادلة تفاعل األكسدة اإلرجاعية احلادثة يف املزيج. -2

 أحسب الرتاكيز املولية لألنواع الكيميائية املتفاعلة يف املزيج. -3

 جليد) ما الغرض من ذلك؟نضيف إىل املزيج (ماء +  -4

 إذا أردنا ترسيع التفاعل، أذكر الطرق املناسبة لذلك. -5

 

   التمرین الرابع:
 يؤدي إىل تشكل غاز األكسجني واملاء، حيدث التفاعل يف درجة حرارة ثابتة بوجود وسيط. H2O2إن دراسة حتلل املاء األكسوجوين: 

 .θ= 12 °Cل يبقى ثابتا أثناء التحول، درجة حرارة الوسط: املحلو حجم نفرض أن

املتشكل  O2، نجمع غاز 0=0.08 mol/L[H2O2]وتركيزه اإلبتدائي:  V= 500 mlللامء األكسجيني حجمه:  Sنعترب حملوال 

 دقائق فنحصل عىل اجلدول: 4ونقيس حجمه حتت ضغط ثابت بعد كل 



 

 

 2 :األولى الوحدة

 أكتب معادلة حتلل املاء األكسجيني ثم انشئ جدول التقدم. -1

 ).Vm= 24 L/molأكمل اجلدول السابق (احلجم املويل للغازات -2

 .ƒ(t)=[H2O2]ارسم بيان تغري تركيز املاء األكسجيني بداللة الزمن:  -3

 رف رسعة التفاعل.أ/ ع -4

 .t1= 15 minب/ أحسب رسعة التفاعل عند:        

 ج/ كيف تتطور رسعة التفاعل مع الزمن.        

 عرف زمن نصف التفاعل، وماهي قيمته يف التفاعل احلادث. -5

 ملعلم السابق.بداللة الزمن يف نفس ا H2O2، ارسم بيان تغريات تركيز: θ'= 50 °C :نعيد التجربة السابقة حتت درجة حرارة -6

 

    التمرین الخامس:
 حملول محض كلور املاء). -يف حصة لألعامل املخربية أراد فوج من التالميذ دراسة حتول كيميائي الذي حيدث للجملة (مغنزيوم صلب

إليه حملوال حلمض كلور املاء بزيادة حجمه: ، ثم أضاف يف دورق m= 36mgكتلته:  Mg (s)فوضع أحد التالميذ رشيطا من املغنزيوم 

30ml .وسد الدورق بإحكام بعد أن أوصله بتجهيز يسمح بحجز الغاز املنطلق وقياس حجمه من حلظة ألخر 

 مثل خمططا للتجربة، مع رشح الطريقة التي تسمح للتالميذ بحجز الغاز املنطلق وقياس حجمه والكشف عنه. -1

  ئي املنذمج للتحول الكيميائي التام احلادث يف الدورق علام أن الثنائيتني املشاركتني مها:أكتب معادلة التفاعل الكيميا -2

Mg2+(aq)/Mg(s) , H+(aq)/H2(g).  

 يمثل اجلدول اآليت نتائج القياسات التي حصل عليها الفوج: -3

 يف األزمة املبينة يف اجلدول. xمثل جدوال لتقدم التفاعل، ثم استنتج قيم تقدم التفاعل  /أ 

 بسلم مناسب. x= ƒ(t): امأل اجلدول ثم مثل البيان /ب 

 .t= 0sعني رسعة التفاعل عند اللحظة:  /ج 

 أوجد زمن نصف التفاعل. /د 

 .M(Mg) =24.3 g/mol         ،    Vm= 24 L/molيعطى:          

 
   التمرین السادس:

 .-S2O82بشوارد بريوكسوديكربيتات:  I-أكسدة شوارد اليود: هندف يف هذه التجربة إىل دراسة التطور الزمني لتفاعل 

 :حتضري املحلولني 

الذي  (S1)من حملول  V1= 100 mlضري الالزمة لتح (-2NH4++S2O82)كتلة البريوكسوديكربيتات األمونيوم:  أحسب -1

 .C1= 1 mol/Lتركيزه: 

 :ليود البوتاسيوم من املحلول األم V2= 0.2 mol/Lوتركيزه:  V2= 10 mlحجمه  (S2)نريد حتضري حملوال  -2

 (K+aq+I-aq)  :تركيزهCO2= 1 mol/L. 

40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 t (min) 

300 294 288 276 253 234 204 162 114 60 0 VO2 (mL) 

           [H2O2] (mol/L) 

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 t (min) 

37.2 37.2 36.0 34.8 32.4 28.8 25.2 19.2 12 0 VH2 (mL) 

          X (mol) 



 3 تطور كمیات المتفاعالت والنواتج                    

 .(S2)من املحلول األم الذي يمكننا من حتضري املحلول:  V2ما هو احلجم  /أ 

 .(S2)لمت أن املخرب مزود بامء مقطر، زجاجيات ارشح الطريقة املناسبة لتحضري إذا ع /ب 

  تطور التفاعلدراسة: 

فنحصل بالتدريج عىل لون  ml 100حجم كل منهام (S2) ، (S2) من احللولني السابقني (M)نشكل مزجيا  t= 0 minيف اللحظة: 

 .أسمر

 )-S2O82-/SO42- , I2/I :. (تعطى الثنائيتني-S2O82شوارد ب -Iاملنمذج ألكسدة شوارد  (1) أ/ أكتب التفاعل -1

 ب/ اللون األسمر يعود إىل ظهور أي نوع كيميائي؟    

 .(M)الرتكيب املويل األبتدائي للمتفاعالت يف املزيج  t= 0 min: ج/ أحسب يف اللحظة    

ونسكبها مبارشة يف بيرش به (ماء + ثلج)، ما  V= 10 mlخمتلفة نسحب حجوما متساوية من املزيج مقدارها:  (t)يف حلظات زمنية  -2

 الغرض من ذلك؟

 (2Na+(aq) + S2O32-(aq))املتشكل بمحلول تيوكربيتات الصوديوم:  I2نقوم بمعايرة حملول ثنائي اليود يف كل عملية سحب  -3

سود ويكون التفاعل رسيعا وتاما فيظهر لون أصفر فاتح وبوجود صبغ النشاء يتغري اللون إىل األزرق امل C2= 10-2 mol/Lتركيزه: 

  (2)وينمذج هذا التفاعل باملعادلة رقم: 
I2(aq) + 2S2O32-(aq) = 2I2-(aq) + S4O62-(aq) 

 يصبح املزيج شفاف.)VEوباستمرار عملية التسحيح وعند الوصول إىل نقطة التكافؤ (حجم التكافؤ 

 نسجل النتائج يف اجلدول التايل:

 .C3 ،VEو  (1)لثنائي اليود املتشكل من التفاعل  n(I2)حدد العالقة بني كمية املادة:  /أ 

 لكل عملية سحب. C3 ،VE ،V] بداللة: I2عني عبارة تركيز [ /ب 

 (استعن بجدول التقدم) 0 - [I2][-S2O82] = [-S2O82]  يتحقق: tني أنه يف كل حلظة ب /ج 

 أ/ امأل اجلدول السابق. -4

 .=ƒ(t) [S2O82-]ب/ مثل بيان:      

 .min ،40min 20يف احلظتني:  -S2O82ج/ أحسب رسعة تفكك شوارد      

 كيفام تطور رسعة التفاعل يف الزمن.د/ انطالقا من البيان ارشح       

 
    التمرین السابع:

 -C2H5Br + HO- = C2H5OH + Br  نعترب التحول التام الذي معادلته: -

 .mol/L  [C2H5Br]0= ،[HO-]0= 7×10-2 mol/L 2-10×3 والرتاكيز اإلبتدائية: V= 1 Lحجم املزيج: 

من املحلول  t ،10 mlيف حلظة نأخذ املتبقية بداللة الزمن، من أجل ذلك  [-HO]التفاعل نقيس كمية مادة  للمتابعة احلركية هلذا -

فيكون احلجم  mol/L 2-10×5تركيزه:  (-H3O+ + NO3)ونضعه يف درجة حرارة منخفضة، ثم نعايره بمحلول حلمض اآلزوت: 

 .VEاملكافئ: 

69 54 44 36 50 25 20 16 8 4.5 0 T (min) 

9.2 8.4 7.4 6.9 6.1 5.6 4.8 4 2.4 1.8 0 VE (mL) 

           [I2] (mol/L) 

           [S2O82-](mol/L) 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 t (min) 

9.48 9.69 10.00 10.35 10.78 11.31 11.98 12.84 VE (mL) 



 

 

 4 :األولى الوحدة

 أ/ أكتب معادلة التعديل احلادث. -1

 املأخوذة وتركزها يف املحلول. ml 10يف  [-HO]ب/ ماذا يمكنك قوله عن      

 ج/ ملاذا يوضع احلجم املأخوذ يف درجة حرارة منخفضة قبل معايرته.      

 دون النتائج يف اجلدول. xاألصيل خالل ازمنة خمتلفة واستنتج تقدم تفاعل يف املحلول  [-HO]أ/ أحسب تركيز  -2

 (منحنى التقدم بداللة الزمن). x= ƒ(t)ب/ ارسم البيان:      

 ج/ حسب الرسعة اإلبتدائية للتفاعل.     

 د/ كيف تتغري رسعة التفاعل.      

 .Xmaxأ/ ما هو التقدم األعظمي  -3

 .½t: ب/ حدد زمن نصف التفاعل     
 

    التمرین الثامن: 
 -3CCl+ 2H2O = (CH3)3COH+ H3O+ + Cl(CH3)  كلور ميثيل بروبان تعطى باملعادلة: 2إماهة 

 . δ= ∑ λi [Xi]نتابع التطور الزمني هلذا التحول بقياس الناقلية النوعية:

كلور ميثيل  2من حملول  ml 20) و %5، أستون: %95ذيب (ماء: من م ml 80مزيج يتكون من  ml 150نضع يف برش حجمه: 

 .C0= 0.1 mol/Lبروبان تركيزه: 

 نغمس خلية قياس الناقلية فنحصل عىل اجلدول التايل:

 اعط جدول اتقدم هلذا التفاعل. -1

 .tبداللة الزمن  xللتفاعل، ثم اعط جدول التقدم  xهلذا التفاعل بداللة التقدم  δستنتج عبارة الناقالية النوعية: ا -2

 .x= ƒ(t)ارسم املنحنى:  -3

 أ/ عرف رسعة التفاعل. -4

 موضحا الطريقة املستعملة. t= 50 sب/ عني قيمة هذه الرسعة عند:      

 xmax. أ/ أحسب قيمة التقدم األعظمي:  -5

 .½tب/ عني زمن نصف التفاعل:      

    .λ Cl-= 7.6×10-3 S.m2/mol.     ,λ H3O+= 35×10-3 S.m2/molيعطى: 

 
   تاسع:التمرین ال

 وحملول محض كلور اهليدروجني بتفاعل أكسدة إرجاع، معادلته: Mgننمذج التحول الكيميائي احلاصل بني املغنيزيوم 

Mg(s)+2H3O+=2H2O(l)+H2(g)+Mg+2(aq) 

وتركيزه املويل:  v=60mLيف كأس به حملول من محض كلور اهليدروجني حجمه:  m=1.0gندخل كتلة من معدن املغنزيوم 

C=5.0mol/L.فنالحظ انطالق غاز ثاين اهليدروجني وتزايد حجمه تدرجييا حتى اختفاء كتلة املغنيزيوم كليا ، 

 ملنطلق ونقيس حجمه كل دقيقة فنحصل عىل النتائج املدونة يف جدول القياسات أدناه:نجمع غاز ثنائي اهليدروجني ا

200 150 120 100 80 60 30 0 t (min) 

0.760 0.688 0.627 0.577 0.502 0.412 0.246 0 δ (S.m-1) 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 T(min) 

985 985 985 970 910 810 625 336 0 V H2(mL) 

         X(mol) 



 5 تطور كمیات المتفاعالت والنواتج                    

 أنشئ جدوال لتقدم التفاعل. - 1

 يمثل تقدم التفاعل. xأكمل جدول القياسات حيث  - 2

 بسلم مناسب. x=ƒ(t)أرسم املنحنى البياين  - 3

 للتفاعل الكيميائي وحدد املتفاعل املحد. xfعني التقدم النهائي  - 4

 .(t=3min)، (t=0min)أحسب رسعة تشكل ثنائي اهليدروجني يف اللحظتني:  - 5

 .½tالتفاعل: عني زمن نصف  - 6

 يف الوسط التفاعيل عند انتهاء التحول الكيميائي. (+H3O)أحسب تركيز شوارد اهليدروجني  - 7

 .VM=24L/molاحلجم املويل الرشوط التجريبية:           .M(Mg)=24.3g/mol      نأخذ:
 

  التمرین العاشر: 
 (2K+(aq)+ S2O82-(aq))البوتاسيوم:  ) لبريوكسوديكربيتاتS1(نريد دراسة تطور التحول الكيميائي احلاصل بني شوارد حملول 

 يف درجة حرارة ثابتة. (K+(aq)+ I -(aq))ود البوتاسيوم: ) ليS2(وشوارد حملول: 

 مع حجم: 1mol.L-1  C1=2.0х-10) تركيزه املويل:S1(من املحلول:   V1=50mLحجام:  t=0هلذا الغرض نمزج يف اللحظة: 

V2=50mL  :من املحلول)S2:1.0) تركيزه املويل mol.L-1  C2=. 

 ة يف الوسط التفاعيل يف حلظات زمنية خمتلفة، فنحصل عىل البيان املوضح (الشكل).املتبقي -S2O82نتابع تغريات كمية مادة:  

 ننمذج التحول الكيميائي احلاصل بالتفاعل الذي معادلته:
2I-(aq) +S2O82-(aq) = I2(aq) +2SO2-4(aq) 

 املشاركتني يف التفاعل. ox/redحدد الثنائيتني:  - 1

 أنشئ جدوال لتقدم التفاعل. - 2

 املحد علام أن التحول تام.حدد املتفاعل  - 3

) واستنتج قيمته ½t(عرف زمن نصف التفاعل  - 4

 بيانيا.

أوجد الرتاكيز املولية لألنواع الكيميائية املتواجدة يف  - 5

 .½tالوسط التفاعيل عند اللحظة: 

 .t=10minاستنتج بيانيا قيمة الرسعة احلجمية للتفاعل يف اللحظة:  - 6
 

   التمرین الحادي عشر:
 نقرتح دراسة حركية حتول كيميائي بطيء لتحليل املاء األكسجيني بواسطة شوارد اليود بوجود محض الكربيت، نعترب التحول تاما.

  H2O2(aq) + 2 I-(aq) + 2H3O+(aq) = I2(aq) + 4H2O(1)  معادلة التفاعل املنمذج للتحول املدروس تكتب:

 كل ملون.إن حملول ثنائي اليود املتش  

 الدراسة النظرية للتفاعل: -1

 عرف املؤكسد و املرجع. /أ 

 الداخلتان يف التفاعل؟  ox/rédما مها الثنائيتان  /ب 

 متابعة التحول الكيميائي:                          -2

n(S2O8
2-) (mmol) 

 

0        2.5    5    7.5   10  12.5   15 17.5   20  22.5   25  27.5  30  32.5  35 37.5   40  
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 6 :األولى الوحدة

ود بزيادة املحمض بحمض الكربيت املوج mol.L-10.1من حملول يود البوتاسيوم تركيزه املويل: mL 20.0نمزج t=0sيف اللحظة: 

 . mol.L-10.10من املاء األكسيجيني تركيزه املويل: mL 2.00من املاء و mL 8.00مع: 

 لثنائي اليود املشكل خالل أزمنة معينة، فحصلنا عىل اجلدول التايل:  [I2]مكنت طريقة جتريبية معينة من قياس الرتكيز:

 نسبة ستيكيومرتية؟ هل املزيج االبتدائي يف /أ 

  أنجز جدول التقدم للتفاعل الكيميائي. /ب 

 للتفاعل الكيميائي. X] والتقدم [I2أوجد العالقة بني  /ج 

عني التقدم األعظمي، ثم استنتج القيمة النظرية لرتكيز ثنائي  /د 

 اليود املتشكل عند هناية التفاعل.

 للتفاعل بداللة الزمن. Xريات التقدم يمثل البيان تغ -3

 ؟t =300minما تركيب مزيج التفاعل عند اللحظة:  /أ 

 كيف تتغري الرسعة احلجمية للتفاعل؟ علل. /ب 

 ما هو العامل احلركي املسؤول عن هذا التغري؟ /ج 

 أعط تعريف زمن نصف التفاعل ثم عينه. /د 

 

 

∞ 1420 1178 930 682 434 126 0 t(s) 

 6.53 6.26 5.84 5.16 4.06 1.74 0.00 [I2] 

X.10-4 (mol) 
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	التمرين الحادي عشر:

