
 

من شوارد بيروكسيديكبريتات   محلوال يحتوي على   t=0نشكل عند اللحظة  c°25عند �

بطيء التام  و الكيمائي التحول ال نتابع تطور . من شوارد اليود و  

 شوارد بيروكسيديكبريتات فنحصل على المنحنى الممثل لتطور كمية مادة  

 تعطى الثنائيات المشاركة    أكتب معادلة التفاعل الحادث ..1

 أنجز جدول تقدم التفاعل . -أ.2

عند اللحظة  التفاعليحدد التركيب المولي للمزيج  -ب

 . 

 عرف سرعة التفاعل . -أ.3

 احسب سرعة التفاعل عند اللحظات  -ب

 .  و 

 كيف تتطور السرعة ؟ علل . -ج

 اللحظتينالتي تكون في السرعة المتوسطة للتفاعل بين   حدد اللحظة .4

تساوي سرعة  و   

 . علل . التفاعل عند اللحظة 

 هل المزيج ستوكيومتري ؟علل .          -أ.5

 . التقدم األعظمي استنتج  –ب   

 عرف و حدد زمن نصف التفاعل ..6

 كما يوضح الجدول . االبتدائيةنعيد اجراء التحول السابق في أربع تجارب بنفس كميات المادة �

 عرف العامل الحركي ..1

التجارب  باقيكمرجع (شاهد) حدد ما إذا كان تشكل شوارد ثنائي اليود يكون أسرع أم أبطء في  Aة ببأخد التجر.2

 ......................................... بالتوفيق .. علل 

D C B A ةبرجالت  

 )mlحجم الماء المضاف (60608060

 )mlحجم محلول يود البوتاسيوم (20201020

)mlحجم محلول بيروكسيديكبريتات البوتاسيوم (20201020

 افة قطرات من كبريتات الحديد الثنائيضإ ال ال النعم

 )c(°درجة الحرارة 20602020
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فنحصل علىفنحصل على المن

معادلة التفاعلتب معادلة التفاعل الحا

 تقدم التفاعل .دول تقدم التفاعل .

التفالتفاعليي للمزيج المولي للمزيج 
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معادلة التفاعل : 
2+ I-242SO-+ 2 I -28O2S 

 أ . جدول تقدم التفاعل -1

S2O82 - +      2 I -             2SO42 - +I2
 

2 )I   الحالةالتقدم 
إبتدائية 0    0 0
x 2x X إنتقالية

maxx max2x MAXX نهائية 
 

  t =7.5minالتركيب المولي للمزيج التفاعلي عند –ب 
من البيان : 

  
 من جدول التقدم :

 
   I2 ) 

    
    

 تعريف سرعة التفاعل  -أ-3
      tهو التغير في تقدم التفاعل عند اللحظة 

 
 حساب التفاعل  –ب 

  باالشتقاق 

 .تكون السرعة أعظمية عند بداية التحول  لتتناقص تدريجيا إلى أن تنعدم عند نهايته  -ج
  اللحظة الزمنية -

   و المواز لمماس المنحنى عند اللحظة   تحدد من خالل رسم المستقيم المار من 
ستكبومتريالتأكد من المزيج  -أ-

 النسبتين غير متساويتين المقادير غير ستوكيومترية .
و   المتفاعل المحد هو   -ب

-
 هو الزمن الالزم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي  يف زمن نصف التفاعلتعر

البيان : من 
هو كل مؤثر بؤدي إلى تغيير حركية التفاعل دون أن يغير من حده . تعريف العامل الحركي : -�

-
 ألن التراكيز االبتدائية للمتفاعالت لم تتغير . يشكل اللون األصفر لثنائي اليود بنفس سرعة التجربة  في التجربة 
 ألن درجة الحرارة أعلى . يشكل اللون األصفر لثنائي اليود  أسرع من التجربة  في التجربة 

لوجود وسيط . يشكل اللون األصفر لثنائي اليود أأسرع من التجربة  في التجربة  
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m2 )2 )II mmm00 mmamxx2x2x aaammammaxmxxmax2x2x aaaxaxaxaxa التركيب المولي للمزيجالتركيب المولي للمزيج–ب
لبيان : من البيان : 

 :ول التقدم :
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