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𝑡عند اللحظة  = 𝑉1نمزج حجما 0 = 100𝑚𝑙 من

تركيزه المولي 𝐻2𝐶2𝑂4محلول لحمض األوكساليك 

𝐶1 = 3.10−2𝑚𝑜𝑙.𝑙−1 وحجما𝑉2 = 100𝑚𝑙 من

+2𝐾محلول بيكرومات البوتاسيوم  + 𝐶𝑟2𝑂7
−2

𝐶2المحمض تركيزه المولي  = 0,8.10−2𝑚𝑜𝑙.𝑙−1.

. رجاعأكتب المعادلتين النصفيتين لألكسدة واال-1

إذا علمت أن . ثم استنتج المعادلة االجمالية

:الثنائيتين الداخلتين في التفاعل هما

Τ𝐶𝑟2𝑂7
−2 𝐶𝑟+3 ،Τ𝐶𝑂2 𝐻2𝐶2𝑂4

.أنشئ جدوال لتقدم التفاعل-2

هل المزيج االبتدائي سيتوكيومتري؟-3

:𝑡بّين أنه في اللحظة -4
1.4-𝐶𝑂2 = 0,024 − 6 𝐶𝑟2𝑂7

−2.

2.4-𝐶𝑟+3 = 𝐶2 − 2 𝐶𝑟2𝑂7
−2.

2.4-𝐻2𝐶2𝑂4 =
1

2
𝐶1 −

𝑉𝐶𝑂2
𝑉𝑇.𝑉𝑀

  .

مات نتابع تطور التفاعل بمعايرة شوارد البيكرو-5

𝐶𝑟2𝑂7
:فحصلنا على البيانات التالية2−

عّرف ثم أوجد زمن نصف التفاعل من كل هذه -1.5

وما أهميته؟. البيانات

𝑡أوجد السرعة الحجمية للتفاعل عند -2.5 = 8𝑠
.انطالقا من كل منحنى

ة سرعة التفاعل والسرع

الحجمية للتفاعل

𝐶𝑟2𝑂7عّبر عن سرعة اختفاء-3.5
بداللة 2−

.السرعة الحجمية للتفاعل وأحسبها

كل أوجد العالقة بين السرعة الحجمية لتش-4.5

𝐶𝑂2 وسرعة اختفاء𝐶𝑟2𝑂7
−2.

كل أوجد العالقة بين السرعة الحجمية لتش-5.5

والسرعة الحجمية الختفاء 𝐶𝑟+3شوارد 

𝐶𝑟2𝑂7
−2.

𝐻2𝐶2𝑂4أحسب السرعة الحجمية الختفاء -6.5
.         و ،من المنحنيات : بيانيا-

(.2.5)من السؤال : استنتاجا-
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مع محلول 𝐶𝑎𝐶𝑂3يتفاعل كربونات الكالسيوم 

𝐻3𝑂حمض كلور الماء 
+ + 𝐶𝑙−حسب المعادلة:

𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑(𝒔) + 𝟐𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)
+ = 𝑪𝒂(𝒂𝒒)

+𝟐 + 𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐𝑶(𝒍)

𝑡ندخل عند اللحظة  = من كربونات 𝑚0كتلة 0

𝑉𝑠الكالسيوم في حوجلة تحتوي على حجم 
= 100𝑚𝑙 من محلول حمض كلور الماء تركيزه𝐶.

Ⅰ- نقيس ضغط غاز𝐶𝑂2 الناتج مع مرور الزمن

𝑉والمستقبل في حوجلة ثانية حجمها  = 1𝑙 ودرجة

𝑇الحرارة فيها  = 1فحصلنا على البيان ℃20

𝑃𝐶𝑂2 = 𝑓(𝑡).

.أنشئ جدوال لتقدم التفاعل-1

𝑅و𝑉 ،𝑇 ،𝑃𝐶𝑂2بداللة 𝑥أوجد عالقة التقدم -2
𝑅حيث ) = 8,314𝑆𝐼.)

بّين أنه -𝑥𝑚𝑎𝑥 .4استنتج قيم التقدم األعظمي -3

𝑡 :𝑥في اللحظة  =
𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑃.

𝑃𝐶𝑂2أحسب قيمة -5 𝑡1/2 واستنتج قيمة زمن

.نصف التفاعل بيانيا

:بّين أن عبارة سرعة التفاعل تكتب بالشكل-6

𝑣 =
𝑉

𝑅𝑇

𝑑𝑃𝐶𝑂2
𝑑𝑡

سرعة التفاعل، الضغط

والناقلية

𝑡ثّم احسبها عند  = 100𝑠 واستنتج السرعة

𝐻3𝑂الحجمية الختفاء 
.عند نفس اللحظة+

𝑷𝑪𝑶𝟐 𝟏𝟎𝟑𝑷𝒂
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𝐻3𝑂حمض كلور الماء 
+ + 𝐶𝑙−حسب المعادلة:

𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑(𝒔) + 𝟐𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)
+ = 𝑪𝒂(𝒂𝒒)

+𝟐 + 𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐𝑶(𝒍)

𝑡ندخل عند اللحظة  = من كربونات 𝑚0كتلة 0

𝑉𝑠الكالسيوم في حوجلة تحتوي على حجم 
= 100𝑚𝑙 من محلول حمض كلور الماء تركيزه𝐶.

Ⅱ-اب مكنت المتابعة الزمنية لهذا التحول من حس

وقياس الناقلية 𝑚كتلة كربونات الكالسيوم 

ا للمزيج التفاعلي في كل لحظة فحصلنσالنوعية 

:  3و2على البيان 

واستنتج ( 2)من البيان 𝑥𝑚𝑎𝑥تحقق من قيمة -1

.باعتبار التفاعل تام𝐶قيمة 

𝑚: تعطى في كل لحظة𝑚(𝑡)بّين أن عبارة -2 𝑡
= 𝑚0 − 10 𝐶𝑎+2.

:  بالعبارة𝑡تعطى الناقلية النوعية في كل لحظة -3

σ(t) = 4,25 − 580𝑥.

:  بّين أن السرعة الحجمية للتفاعل تكتب بالشكل-

𝑣𝑣𝑜𝑙 = −
1

580𝑉𝑠

𝑑𝜎

𝑑𝑡
𝑡ثم أحسب قيمتها عند .  = 0

.عند نفس اللحظة𝐶𝑎+2واستنتج سرعة تشكل 

سرعة التفاعل، الضغط

والناقلية

تكتب 𝐶𝑎+2بّين أن سرعة تشكل -4

𝑣: بالشكل 𝐶𝑎+2 = −
𝑉𝑠

10

𝑑𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
ثم أحسب 

𝑡قيمتها عند  = 100𝑠 واستنتج سرعة

.التفاعل عند نفس اللحظة

مكن باالستعانة بجدول التقدم، بّين كيف ي-5

.من كل منحني𝑡1/2استنتاج 

.أضفنا للمزيج كمية من الماء المقطر-6

.حدد المقادير التي تتأثر مع التعليل

𝑡السرعة الحجمية للتفاعل عند -أ = -ب0

𝐶𝑂2كمية غاز -جـ. 𝑡1/2زمن نصف التفاعل 
في 𝑃𝑓الضغط النهائي -د.   النهائية

.برر اجابتك.  الحوجلة

يز ترك)نكرر التفاعل السابق في الحالتين -7

𝐶الحمض  = 0,2𝑚𝑜𝑙.𝑙−1:)

1-𝑇 = 20℃   .2-𝑇 = 25℃
𝐴توقع شكل المنحنيين في الحالتين 

وارسمهما في نفس المعلم السابق مع𝐵و

.عّلل(. 2)و( 1)البيانين 
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