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        ل حمض كلور الماءمع محلو       تتفاعل كربونات الكالسٌوم

        
 حسب المعادلة التالٌة  

Ca               
               

            

     نصب فً حوجلة تحتوي كمٌة وافرة من ,           لدراسة حركٌة هذا التفاعل التام فً درجة حرارة ثابتة 
 نقٌس ضغط ,؟          من محلول حمض كلور الماء ذي الركٌز        كربٌونات الكالسٌوم حجما 

   بواسطة مقٌاس الضغطوهذا فً لحضات     غاز ثنائً اكسٌد الكربٌون الناتج والمستقبل فً حوجلة ثانٌة حجمها 
 زمنٌة معٌنة كما ٌوضح الجدول التالً

90 80 70 60 50 40 30 20 10 t(s) 

69.4 65.4 60.9 55.6 48.8 41.2 33.2 22.8 12.5                

  .انشئ جدول تقدم التفاعل للتحول الكمٌائً الحادث- 1

   ثابت الغازات          حٌث         و   بداللة لحضة زمنٌة  أيفً  اوجد عالقة تقدم التفاعل -أ-2

 المثالٌة
 .بداللة الزمن مثل جدول ٌوضح تغٌرات قٌم تقدم التفاعل  -ب 

 .     اوجد تركٌب وسط التفاعلً فً لحظة -ج 
 .باستعمال سلم رسم مناسب      ارسم المنحنى البٌانً -د 
     ثم استنتج زمن نصف التفاعل     اوجد تقدم التفاعل االعضمً-هـ 

 .بداللة الزمنσلتحول بطرٌقة قٌاس الناقلة ٌمكن تتبع تطور هذا ا-3 

 ؟(تركٌزها التتغٌر)الشوارد المتواجدة فً الوسط التفاعلً  ؟ وماهً الشاردة الخاملة الكٌمٌائٌا  ماهً-أ 

 .   فً اللحضة  احسب قٌمةالناقلة النوعٌة االبتدائٌة للمحلول  -ب 
                   بحٌث          و التقدم          بٌن انه توجد عالقة بٌن  -ج 

     احسب قٌمة الناقلة النوعٌة النهائٌة -ج 
 :هً          بــــ   الناقلة النوعٌة المولدة الشاردٌة للشوارد عند   : المعطيات 

    
                            

 : التمرين الثاني
 :ثنائٌة هً للالنصفٌة  المعادلة علما ان( OX/ red   (  ثنائٌة    مع         حمض االكسالٌك ٌشكل (10)

                    
 . المرجعو عرف الؤكسد /0

 من هذه الثنائٌة (red)او(OX)كسالٌك وهل حمض اال/2

        ستعمل محلول فوق منغنات البوتاسٌوم  / 13
  بتفسجً اللون            لمولً تركٌزه ا  

 لمن ٌعود  اللون البنفسجً (ا   
 كسالٌك ونحمض المحلول قلٌال من اجل معاٌرة حمض اال

        :هما    علما ان الثنائٌتٌن الداخلتٌن فً التفاعل
                  )  و       

 جاع الحادث رإكتب معادلة االكسدة أ(ب
ٌَرمبٌنا المحلول المؤكسد (ج  ثم عٌن المحلول المعاٌٍر ، المعا

        من محلول  20mlٌلزمنا          من        لمعاٌرة (13)
حٌث ٌبدأ ظهور اللون    

 فسر ظهور اللون البنفسجً (أ البنفسجً 
 من هو المتفاعل المحد (ج    علل اجباتك *   (20ml)ماذا ٌمثل الحجم  (ب

 من هو المتفاعل المحد (ج
 اكتب المعادلة المنمذجة لهذا التحول الكٌمٌائً (د
 :انجز جدول تقدم التفاعل ثم استنتج منه (ه

  .كمٌة ا لمادة المعاٌر ة  والتركٌز المولً الحجمً_ 
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 بالتوفيق    
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