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( )KI عن طر�ق الفم حتى تتش�ع الغدة الدرق�ة �الیود المستقر مما یوفر وقا�ة
 المشع. 131األشخاص عند تعرضهم للیود
)ی�اع یود البوتاسیوم المستقر  )KIفي الصیدل�ات على شكل أقراص. 

 

130mأكد من الّداللة المسجلة على عل�ة الدواءلى التإیهدف هذا التمر�ن  mg= والدراسة الحرك�ة.  
 
 

 :�عطى
 لیود البوتاسیوم الكتلة المول�ة الجز�ئ�ة: ( )KI 166 1M g mol−= ⋅.  

1نقوم �سحق قرص واحد من العل�ة ونذی�ه في حجم  100V mL=  من الماء المقطر فنحصل على محلول لیود البوتاسیوم
 . 1cتركیزه المولي

tنمزج في ب�شر في اللحظة 25وعند درجة حرارة =0 C°2، حجما 100V mL= األكسیجیني  ءمن محلول الما( )2 2H O aq
1-تركیزه المولي

2 0,1c mol L= )مع المحلول المحضر سا�قا لیود البوتاسیوم ⋅ ) ( )( )I−++K aq aq  و�وجود قطرات من
  محلول حمض الكبر�ت المركز وننمذج التفاعل الّتام الحاصل في الوسط التفاعلي �المعادلة:

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 3 2 2H O 2I 2H O I 4H O (1)− ++ + = +aq aq aq aq ........ 
 

 ألكسدة واإلرجاع.لاكتب المعادلتین النصفیتین   . 1
 ائي ر عن كم�ة مادة ثنأنشئ جدوال لتقدم التفاعل ثم عبّ   . 2

 .xالیود المتشكل بداللة تقدم التفاعل     
 مّكنت المتا�عة الزمن�ة للتحول الك�م�ائي عن طر�ق    .3

 معایرة كم�ة مادة ثنائي الیود المتشكل من رسم      
 ).4الب�اني (الشكل المنحنى     

 ثم  maxxاستخرج ب�ان�ا ق�مة التقدم األعظمي   .1.3   
 د. حِ استنتج المتفاعل المُ            

 . 1cاحسب التركیز المولي  .2.3    
 احسب كتلة یود البوتاسیوم في المحلول  .3.3    

 المحضر ثم تأكد من الّداللة المسجلة على العل�ة.        
ِ

1 2t .زمن نصف التفاعل 

0ثم احسب ق�متها في اللحظتین ة سرعة    .5 0t 1و = 9t min= . 
 .العامل الحركي المسؤول عن تطور السرعةاذكر     .6

 

. التطور الزمني لكمیة مادة ثنائي الیود 4الشكل  

( )
2

2
I 10n mmol−×

( )t min
0 3

6,5

تشكل I2 اكتب ع�ار 

عرف  4.    

ثم اوجد قيمته من البيان 

التمر�ن: 
توصي منظمة الصحة العالم�ة بتناول جرعات كاف�ة من یود البوتاسیوم غیر المشع 

ثانوية امالو                                                         8122/2021 

 sc  3                                              المدة : 1 ساعة   

                                                                                     
الفرض 1 في مادة العلوم الفزيائية              
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