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        ::::األولاألولاألولاألولالتمرين التمرين التمرين التمرين 

  :كالتايل tالتفاعل تكتب بداللة الزمن  هلذا  x التقدم عند دراسة تفاعل كيميائي وجد أن عبارة 
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   (h)هي الساعة   tوحدة الزمن 
 mmolهي  xوحدة التقدم 

 xلتقدم التفاعل (xf) أحسب القيمتني االبتدائية والنهائية  -1

  t1/2أحسب زمن نصف التفاعل   -2
 .V=100ml، وحدد وحدا ، علما أن حجم اخلليط املتفاعل هو  tاوجد عالقة السرعة احلجمية بداللة الزمن  -3
 استنتج قيمة السرعة احلجمية االبتدائية - - - - 4

        ::::التمرين الثاين التمرين الثاين التمرين الثاين التمرين الثاين 
):        على الشكل التايل  tالناقلية عند كل حلظة عبارة  أن  حمللول شاردي وجد يف حتول كيميائي ) ( )
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 .ثابتني   A،Bو  tتقدم التفاعل يف كل حلظة  x(t)و max= 4 m mol  X وV=100ml   املزيج حجمحيث 

 .يف النظام الدويل للوحدات  Bو  Aحدد وحدة كل من الثابتني  -1

 B=4.2.10-5 (SI)و   A=1.9.10-6(SI)ناخذ يف بقية التمرين ،   tبداللة الزمن  Gليكن البيان الذي ميثل تغري الناقلية -

   G(t)أعط تعريف السرعة احلجمية وعرب عنها بداللة الناقلية -2

  t=0sعند اللحظة   v0حدد السرعة احلجمية االبتدائية  -3

 وتاكد من قيمتها باستعمال البيان   xmaxو  V  و Bو  Aبداللة  Gmaxو الناقلية العظمى G0اوجد عالقيت الناقلية االبتدائية  -4

  GmaxوG0بداللة  t1/2يف حلظة زمن نصف التفاعل  G1/2عرب عن الناقلية  -5

  t1/2وحدد بيانيا  G1/2احسب  -6

 ::::::::التمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالث
2H+ + SO4(بني الزنك ومحض الكربيت   دراسة حتول كيميائي ان

  يعطى  )-2
+2H             كالتايل 

(aq) = Zn2+
(aq)  + H2(g) +Zn (s)  
  تعتمد على قياس الضغط  للغاز املنطلق باستخدام  باستخدام  طريقة فيزيائية

  .التفاضلي جهاز قياس الضغط
   وان انطالق الغاز يسبب زيادة يف الضغط P0كان ضغط الغاز   t=0يف اللحظة  

nRTPV .غاز مثايل  اهليدروجني وباعتبارغاز       درجة احلرارة  Tثابت الغازات و  Rحيث   =
  بالكالفن  

  ؟مادا يعين الضغط التفاضلي -

)       :تكتب من الشكل    tبرهن أن عبارة الضغط يف كل حلظة زمنية  - ) ( ) 0PtX
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  تطورالتحول الكيميائي تابعةعلل إمكانية استعمال تقنية قياس الناقلية مل -
 ).اخلاملة كيميائيا(للمحلول وحدد الشوارد احليادية  σاعط عبارة الناقلية النوعية  -
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