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   كيميائيبع الزمني لتحول التتين ر تما

 assilah.com-www.svt 

 :  1تمرين 

 . 𝑅𝐵𝑟، وللتبسيط نرمز إليه ب  3𝐶𝐵𝑟(𝐶𝐻3)مثيل بروبان، مركب عضوي سائل صيغته -2برومو-2

 يتفاعل هذا المركب مع الماء وفق المعادلة الحصيلة التالية:

𝑅𝐵𝑟(ℓ) + 2𝐻2𝑂(ℓ)  ⟶ 𝑅𝑂𝐻(ℓ) + 𝐻3𝑂+
(𝑎𝑞)

+ 𝐵𝑟−
(𝑎𝑞) 

 :  المعطيات

𝑅𝐵𝑟   :𝑑كثافة المركب  = 0,87   

𝑀(𝑅𝐵𝑟)المولية  كتلته = 137 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  

𝜌الكتلة الحجمية للماء :  
𝑒𝑎𝑢

= 1 𝑔 𝑐𝑚3⁄  

𝑉1لتتبع حركية هذا التفاعل، نحضر في كأس خليطا يتكون من الحجم  = 1𝑚𝐿  من𝑅𝐵𝑟 ة قليلة من مذيب البروبانون، و من كمي

𝑉2نضيف إلى هذا الخليط حجما = 99 𝑚𝐿  ذي الحجم اء المقطر، فيحدث تفاعل في الوسط التفاعليمن الم 

 𝑉𝑠 = 𝑉1 + 𝑉2 . 

 .  𝑘مواصلة المحلول بواسطة مقياس المواصلة ثابتة خليته  𝐺نقيس 

 . 𝑡بدلالة الزمن  𝐺مواصلة يعطي المنحنى الممثل في الشكل أسفله تغيرات ال

𝐺بالعلاقة :  𝑡عند اللحظة  𝐺تعبر عن المواصلة  = 𝑘. ∑ 𝜆𝑖. [𝑋𝑖]  حيث𝜆𝑖  الموصلية المولية الأيونية للأيون𝑋𝑖  و[𝑋𝑖] .تركيزه المولي 

 

𝑛0(𝑅𝐵𝑟)هي  𝑅𝐵𝑟تحقق من أن كمية المادة البدئية ل  -1 ≈ 6,35 𝑚𝑚𝑜𝑙 . 

 . 𝑥𝑚𝑎𝑥أنجز الجدول الوصفي لتقدم التفاعل و أحسب التقدم الأقصى  -1 -2
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 .𝐺𝑚𝑎𝑥 عين مبيانيا قيمة المواصلة القصوى -2-2

ن الموليتان الأيونيتان الموصليتا −𝜆𝐵𝑟و  +𝜆𝐻3𝑂و  𝑉𝑠و  𝑘تقدم التفاعل و  𝑥، بدلالة  𝑡، عند اللحظة  𝐺أوجد تعبير المواصلة  -3

 .−𝐵𝑟و  +𝐻3𝑂للأيونين 

 أثبت أن تقدم التفاعل يكتب على الشكل التالي : -4

𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥.
𝐺

𝐺𝑚𝑎𝑥
  

 : الشكل التالي السرعة الحجمية للتفاعل، بين ان تعبيرها في النظام العالمي للوحدات يكتب علىباستعمال تعريف  -5

∨= 99,2 
𝑑𝐺

𝑑𝑡
 

𝑡0أحسب مبيانيا قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند كل من اللحظتين  -6 = 𝑡1و  0 = 30 𝑚𝑖𝑛 .و بين سبب  نقصان هذه السرعة 

𝑡1حدد قيمة  -7  زمن نصف التفاعل. ⁄2

 ما المدة الزمنية اللازمة لنهاية التفاعل. -8

 

 : 3تمرين 
الات كالطبخ و غسل الأواني و إزالة رائحة الفم الكريهة الناتجة عن حمضية ربونات الصوديوم في عدة مجتستخدم ك

 الأغدية.

 

 الفم بواسطة كربونات الصوديوم. حمضيةذا التمرين إلى التفاعل الذي يؤدي إلى إزالة هيهدف 

𝑉1نضع في حوجلة مفرغة من الهواء حجما  = 60 𝑚𝐿  من محلول حمض الإيثانويك𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑎𝑞)  تركيزه 

 𝐶1 = 1 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄ عا حجما ثم نضيف إليها سري𝑉2 = 20 𝑚𝐿 من محلول هيدروجينوكربونات الصوديوم 

 (𝑁𝑎(𝑎𝑞)
+ + 𝐻𝐶𝑂3 (𝑎𝑞)

− 𝐶2ذي التركيز  ( = 0,75 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄  ثم نحكم إغلاق الحوجلة و نقوم بقياس الضغط داخل 

 الحوجلة بدلالة الزمن.

 : دول التالي النتائج المحصلة عليهايعطي الج

 

𝑡(𝑠) 0 30 60 90 120 150 180 210 270 300 345 405 

𝑃𝐶𝑂2
(105𝑃𝑎) 0 8,31 14,8 17,8 20 21,5 22,8 23,8 25,4 26 27,6 27,6 

 

 نعطي معادلة التفاعل الحاصل :

 

𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯(𝒂𝒒) + 𝑯𝑪𝑶𝟑 (𝒂𝒒)
− ⟶  𝑪𝑶𝟐 (𝒈) + 𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶(𝒂𝒒)

− + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

 

 غازا كاملا ، ونعطي معادلة الحالة للغاز الكامل : 𝐶𝑂2نعتبر أن غاز ثنائي أوكسيد الكربون 

 

𝑃𝐶𝑂2
. 𝑉𝐶𝑂2

= 𝑛(𝐶𝑂2). 𝑅. 𝑇 

 

𝑇 = 298 𝐾             ،𝑉𝐶𝑂2
= 1,35.10−3 𝑚3           ،𝑅 = 8,31 (𝑆. 𝐼) 

 

 أحسب كمية المادة البدئية للمتفاعلات. -1

 أنشئ جدول التقدم للتفاعل الحاصل. -2

 . 𝑥𝑚𝑎𝑥حدد المتفاعل المحد واستنتج التقدم الأقصى  -3



WWW.SVT-ASSILAH.COM  3 

 

 كمية مادة ثنائي أوكسيد الكربون الناتجة  𝑛(𝐶𝑂2)تقدم التفاعل و  𝑥أوجد باستعمال جدول التقدم  العلاقة بين  -4

 . 𝑡اللحظة  عند

𝑃𝐶𝑂2بدلالة  𝑥أوجد تعبير التقدم  -5
𝑉𝐶𝑂2ضغط الغاز ،  

 ثابتة الغازات الكاملة. 𝑅درجة الحرارة و  𝑇حجم الغاز ،  

 . 3 لنها مع القيمة المحددة في السؤاثم قار  𝑥𝑚𝑎𝑥استنتج قيمة  -6

 .𝑡من بدلالة الز  𝑥يمثل المنحنى أسفله تطور التقدم  -7

 
 

𝑡 ا قيمة السرعة الحجمية عند اللحظةحدد مبياني -7-1 = 100 𝑠 . 

𝑡1عرف  -7-2  زمن نصف التفاعل، وحدد مبيانيا قيمته. ⁄2

𝑃𝐶𝑂2عبر عن السرعة الحجمية للتفاعل بدلالة  -7-3
  ،𝑉𝐶𝑂2

  ،𝑇 ، 𝑅  و𝑉𝑠 .حجم الخليط التفاعلي 

تقدم بدلالة لطور ات لمنحنىالتقريبي  موقعال، ما  و نعيد نفس التجربة السابقة متفاعلاتلل البدئيةتراكيز النقوم برفع  -8

 علل جوابك. . هذه الحالة بالنسبة للمنحنى المدوس في 𝑡الزمن 

 

 : 3تمرين 
𝐻3𝑂(𝑎𝑞)) و محلول حمض الكلوريدريك  𝐶𝑎𝐶𝑂3 (𝑠)ونات الكالسيوم ننجز تفاعلا بين كرب

+ + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)
−  في حوجلة . (

 . بواسطة إزاحة الماء في مخبار مدرج 𝐶𝑂2نجمع غاز ثنائي أوكسيد الكربون 

 معادلة التفاعل هي :

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 2𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+  ⟶  𝐶𝑎(𝑎𝑞)

2+ + 𝐶𝑂2 (𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝑙) 

 

𝑉𝑠نضع في حوجلة حجما  = 100 𝑚𝐿  من محلول حمض الكلوريدريك تركيزه𝐶 = 0,1 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄ 𝑡، وعند التاريخ    =  ندخل   0

𝑚بسرعة في الحوجلة،  = 2 𝑔  من كربونات الكالسيوم𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) .و في نفس الوقت نبدأ تشغيل المقيت 

𝑉𝐶𝑂2ل التالي قيم الحجم ندون في الجدو
 المتصاعد بدلالة الزمن. 

𝑃(𝐶𝑂2)نعتبر ان ضغط الغاز يساوي الضغط الجوي  = 𝑃𝑎𝑡𝑚 . 
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 نحصل على النتائج التالية :

220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 𝑡(𝑠) 

103 100 97 93 89 84 79 72 63 49 29 0 𝑉𝐶𝑂2
(𝑚𝐿) 

 

440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 𝑡(𝑠) 

100 97 93 89 84 79 72 63 49 29 0 𝑉𝐶𝑂2
(𝑚𝐿) 

 

 المعطيات :

𝑅ثابتة الغازات الكاملة:    = 8,314 (𝑆. 𝐼) 

𝑃𝑎𝑡𝑚    الضغط الجوي : = 1,020. 05 𝑃𝑎 

𝜃درجة الحرارة :  = 25 °𝐶 

𝑑كثافة غاز بالنسبة للهواء :  =
𝑀

29
 الكتلة المولية للغاز 𝑀، حيث  

 الكتل المولية الذرية :

𝑀(𝐶) = 12 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1    ،𝑀(𝐻) = 1 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1   ،𝑀(𝐶𝑎) = 40 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1  ،𝑀(𝑂) = 16 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

 . 𝐶𝑂2أحسب كثافة غاز ثنائي أوكسيد الكربون  -1

 .ئية لكل من المتفاعلاتالمادة البدحدد كمية  -2

 . حدد المتفاعل المحد . 𝑥𝑚𝑎𝑥أنشئ جدول تقدم  التفاعل. استنتج قيمة التقدم الأقصى  -3

4-  

𝑉𝐶𝑂2بدلالة  𝑡عند اللحظة  𝑥عبر عن التقدم  -4-1
𝑡. أحسب قيمته عند اللحظة  𝑅و  𝑃𝑎𝑡𝑚و  𝑇و   = 20 𝑠. 

 حجم غاز ثنائي أوكسيد الكربون القصوي الممكن الحصول عليه خلال هذا التفاعل. 𝑉𝑚𝑎𝑥(𝐶𝑂2) أحسب  -4-2

فنحصل  𝑡الموافق لكل قيمة من حجم  الغاز الناتج و نخط المبيان الممثل لتطور التفاعل  بدلالة الزمن  𝑥نحسب تقدم التفاعل  -5

 على المنحنى التالي :
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للمحلول . كيف تتغير السرعة الحجمية للتفاعل خلال الزمن ؟ 𝑉𝑠 و الحجم  𝑥الحجمية للتفاعل بدلالة التقدم أعط تعبير السرعة  -5-1

 علل ذلك مستعينا بالمبيان.

 بين ان السرعة الحجمية تكتب على الشكل التالي : -5-2

∨=
𝑃𝑎𝑡𝑚

𝑉𝑠. 𝑅. 𝑇
×

𝑑𝑉𝐶𝑂2

𝑑𝑡
 

𝑡1التفاعل عرف مدة زمن نصف  -5-3  . حدد مبيانيا قيمته. ⁄2

 . 𝐶°25نعيد نفس التجربة السابقة لكن عند درجة الحرارة أصغر من  -6

𝑡ما تاثير انخفاض درجة الحرارة على السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة  =  ؟ 0

 للمحلول بدلالة الزمن. 𝜎يمكن تتبع هذا التفاعل بقياس الموصلية  -7

 و حدد الأيون الغير النشيط )الذي يبقى تركيزه ثابتا خلال التفاعل(.(  −𝐻𝑂) نهمل أيون أيونات المتواجدة في المحلول أجرد ال -7-1

نلاحظ تجريبيا ان موصلية المحلول تتناقص تدريجيا مع الزمن. علل هذه النتيجة بدون حساب علما ان قيم الموصلية المولية  -7-2

 هي : 𝐶°25الأيونية للأيونات عند 

𝜆𝐻3𝑂+ = 35,0 𝑚𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1     ،𝜆𝐶𝑎2+ = 12 𝑚𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1    ،𝜆𝐶𝑙− = 7,5 𝑚𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1  

𝑡أحسب موصلية المحلول عند اللحظة  -7-3 = 0 . 

𝜎قة :  وفق العلا 𝑥تتعلق بتقدم التفاعل  𝜎بين ان موصلية المحلول  -7-4 = 4,25 − 580 𝑥 (𝑆. 𝐼) 

 موصلية المحلول بالنسبة للتقدم الأقصى. 𝜎𝑚𝑎𝑥 أحسب  -7-5

 . 𝑉𝑠و  𝜎أعط سرعة التفاعل بدلالة الموصلية  --7

 

 

 


