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 سـيـدي مـومـن –الـثـاـنويـة الـتـأهـيـلـيـة مـحـمـد الـسـادس  

 التفاعل سرعة - كيميائي لتحول الزمني التتبع **التمارينسلسلة 

Suivi temporel d’une transformation chimique – vitesse de réaction 

 :1حًشٍٚ  

نخفاػم كًٛٛائٙ،  xًٚزم انشكم انًمابم يُحُٗ انخطٕس انضيُٙ نهخمذو 

  .V=1Lحٛذ حى انخحٕل انًٕافك ػُذ دسصت حشاسة رابخت ٔفٙ حضى رابج 

 .tسشعت اىتفاعو عْذ ىحظت  أعط تعبيش (1

ٗعْذ  t1=5minيتفاعو عْذ اىيحظت اىحجَيت ى سشعتاىحذد  (2

 . t2=15minاىيحظت 

 فسش رىل.ميف تتط٘س سشعت اىتفاعو خاله اىضٍِ؟  (3

 . t1/2أعط تعشيف صٍِ ّصف اىتفاعو  (4

اىتفاعو. استْتج قيَت  باستعَاه اىَْحْٚ اىَقابو، حذد اىقيَت اىْٖائيت ىتقذً
 صٍِ ّصف اىتفاعو باىْسبت ىيتح٘ه اىَذسٗط.

 :2حًشٍٚ  

K)يٍ يحهٕل ٕٚدٔس انبٕحاعٕٛو  V1 = 500mL، ٔ رنك بًضس حضى Sَحضش نخشا يٍ يحهٕل يائٙ  t=0ػُذ انهحظت 
+

(aq)+I
-
(aq)) 

S2O8كبشٚخاث  يٍ يحهٕل بٛشٔكغٕرُائٙ V2 = 500mLيغ حضى  C1 = 0,40mol/Lحشكٛضِ انًٕنٙ 
2-

(aq)  ٙر٘ انخشكٛض انًٕن

C2=0,30mol/L :انًضدٔصخاٌ انًخذخهخاٌ فٙ ْزا انخفاػم ًْا ،I2(aq)/I
-
(aq)  ٔS2O8

2-
(aq)/SO4

2-
(aq). 

 اختضاه اىَقشّٗت باىَضدٗجتيِ أعالٓ، ثٌ استْتج اىَعادىت اىحصييت. –امتب ّصف اىَعادىت أمسذة  (1

 ىيَتفاعالث، ثٌ استْتج اىتشميض اىَ٘ىي اىفعيي اىبذئي ىنو ٗاحذ ٍَْٖا. أحسب مَيت اىَادة اىبذئيت (2

 .xmaxأّشئ اىجذٗه اى٘صفي ىتقذً اىتفاعو، ثٌ حذد اىتقذً األقصٚ  (3

 .tٗ اىتشميض اىفعيي ىثْائي اىي٘د عْذ ىحظت  xأٗجذ اىعالقت بيِ تقذً اىتفاعو  (4

 ىثْائي اىي٘د اىَتنُ٘ عْذ ّٖايت اىتفاعو. max[I2]استْتج اىتشميض اىفعيي األقصٚ  (5
، َأخز بصفت يُخظًت ػهٗ سأط كم C°50نخخبغ حطٕس ْزا انخفاػم ػُذ دسصت انحشاسة 

دلٛمت، ػُٛاث يٍ انًحهٕل رى َضٛف نٓا انًاء انًزهش. ٔ بؼذ رنك َحذد انخشكٛض انًٕنٙ نزُائٙ 

S2O8ث رٕٛكبشٚخاث  انٕٛد انًخكٌٕ خالل انضيٍ ػٍ طشٚك يؼاٚشحّ بٕاعطت إَٔٚا
2-

(aq) أدث .

انمٛاعاث انخضشٚبٛت إنٗ خظ يُحُٗ حغٛش انخشكٛض انفؼهٙ نزُائٙ انٕٛد انُاحش بذالنت انضيٍ 

[I2]=f(t). )ّأَظش انًُحُٗ صاَب( 

 ٍا فائذة اىَاء اىَثيج في اىتجشبت؟ (6

 .t1/2حذد ٍعيال ج٘ابل، صٍِ ّصف اىتفاعو  (7

 ، ثٌ فسش تط٘س اىسشعت اىحجَيت ىيتفاعو.t0=0  ٗt1=20minأحسب اىسشعت اىحجَيت ىيتفاعو عْذ اىيحظتيِ  (8

 :3حًشٍٚ  

Cr2O7نخخبغ حطٕس انخفاػم بٍٛ إَٔٚاث رُائٙ انكشٔياث 
2-

ٔحًض   

نحًض  S1األٔكغانٛك فٙ ٔعظ يحًض بحًض انكبشٚخٛك. َحضش يحهٕال 

يٍ بهٕساث  حًض  m، بئرابت كخهت =60mmol/l C1األٔكغانٛك حشكٛضِ 

 .V=100ml.فٙ حضى يٍ انًاء انخانص  (H2C2O4,2H2O)األٔكغانٛك انًًّٛ 

يٍ يحهٕل  V2=50mlٔ حضًا  S1يٍ انًحهٕل  V1=50mlًَضس حضًا 

. ًٚزم انًُحُٗ C2=16,7mmol/lرُائٙ كشٔياث انبٕحاعٕٛو يحًض حشكٛضِ 

Cr]صاَبّ حغٛشاث حشكٛض إَٔٚاث 
3+

 .t بذالنت انضيٍ [

 ؟ساىيل اىَزابتأحسب متيت بي٘ساث حَض األٗم (1



Cr2O7أمتب ٍعادىت اىتفاعو بيِ أيّ٘اث ثْائي اىنشٍٗاث  (2
2-

ٗ حَض األٗمساىيل، عيَا أُ اىَضدٗجتيِ اىَتزخيتيِ َٕا :  

Cr2O7
2-

/Cr
3+

  ; CO2/H2C2O4 ٌأّجض جذٗه تط٘س اىتفاعو.. ث 

Cr]أٗجذ تعبيش اىسشعت اىحجَيت بذالىت تشميض  (3
3+

]. 

 .t=0s ٗt=50sاىيحظتيِ   اىسشعت اىحجَيت ىيتفاعو في حذد (4

 .يتفاعو ٍع اىضٍِفسش ميفيا تغيش اىسشعت اىحجَيت ى (5

 ، عيَا أُ اىتفاعو ميي.t1/2 صٍِ ّصف اىتفاعو ٍعيال ج٘ابل عيِ (6

 أٗجذ تشميب اىَجَ٘عت عْذ صٍِ ّصف اىتفاعو. (7

 :4انخًشٍٚ  

حضًّ   H2C2O4يحهٕل حًض األٔكغانٛك t=0ذ ًَضس ػُ نخخبغ انخطٕس انضيُٙ نخفاػم حًض األٔكغانٛك ٔ إَٔٚاث راَٙ كشٔياث،

V1=50mL  ٙحشكٛضِ انًٕن ٔC1=1,2.10
-2

mol/L  ًّٔيحهٕل رُائٙ كشٔياث انبٕحاعٕٛو  حضV2=50mL   ٙٔحشكٛضِ انًٕن

C2=1,6.10
-2

mol/L. .بٕصٕد ٔفشة يٍ حًض انكبشحٛك 

 أمتب ّصفي  ٍعادىت تفاعو األمسذة ٗاالختضاه ىنو ٍضدٗجت، ثٌ تأمذ أُ اىَعادىت اىحصييت ىيتح٘ه اىَذسٗط تنتب مَا ييي: (1

3H2C2O4(aq) + Cr2O7
2-

(aq) + 8H
+

(aq) → 6CO2(g) + 2Cr
3+

(aq) + 7H2O(l) 

 .xmax أّشئ جذٗه تقذً اىتفاعو ثٌ استْتج اىتقذً األقصٚ (2
ػهًا أٌ دسصت انحشاسة نهٕعظ رابخت، َخخبغ انخشكٛض انًٕنٙ نحًض 

 انًخبمٙ خالل انخحٕل. فُحصم ػهٗ انًُحُٗ صاَبّ. H2C2O4األٔكغانٛك 

   بيِ أُ تعبيش اىسشعت اىحجَيت ٕ٘:  (3
 

 
 

         

  
. 

 ، قيَت اىسشعت اىحجَيت ىيتفاعو.t0=0  ٗt1=12minعْذ اىيحظت حذد  (4

 ميف تتط٘س اىسشعت اىحجَيت ىيتفاعو ٍع ٍشٗس اىضٍِ. (5

 صٍِ ّصف اىتفاعو، ثٌ حذد قيَتٔ. t1/2عشف  (6

 اىشفع ٍِ سشعت اىتفاعو؟ميف يَنِ  (7
Cr2O7انًضدٔصاث يخخضل/يؤكغذ انًخذخهخاٌ فٙ ْزا انخحٕل ًْا:   يؼطٛاث:

2-
(aq)/Cr

3+
(aq)  ٔCO2(g)/H2C2O4(aq). 

 :5انخًشٍٚ  

ٔكخهت  CA = 5mol/Lٚخإَٚك حشكٛضِ يٍ حًض اإل V0=60mL حضًا V=1,41Lفٙ حٕصهت يؼٛاسٚت حضًٓا َذخم  C°25ػُذ 

m=1,25g  ٍْٛذسٔصُٕٛكشبَٕاث انصٕدٕٚو ي(Na
+
 + HCO3

-
، َغهك انحٕصهت َٔشبطٓا بًضغاط فشلٙ نمٛاط انضغظ، حٛذ يؼادنت (

CH3CO2H + HCO3 انخفاػم انحاصم حكخب ػهٗ انشكم انخانٙ :
-
 → CH3CO2

-
 + CO2(g) + H2O.  لٛاط ضغظ انغاص خالل ْزا

 ضغظ انغاص انًخصاػذ. ْٕ Pحٛذ  صاَبّ،يكُُا يٍ خظ انًُحُٗ  ،انخحٕل يغ يشٔس انضيٍ

 .مَيت اىَادة اىبذئيت ىيَتفاعالث حسبأ (1

 .اىَحصو عيئ عْذ ّٖايت اىتفاعو CO2(g)حذد ٍبياّيا مَيت ٍادة غاص  (2

 قصٚ.اىتقذً األ ٗاستْتج ،اىحاصو أّجض اىجذٗه اى٘صفي ىيتح٘ه (3

ٍع اىنَيت  قاسّٖااىْاتج، ٗ CO2(g) مَيت اىَادة اىقص٘يت ىـاستْتج  (4

 (2)اىسؤاه  .اىَحصو عييٖا تجشيبيا

 .tٗ ضغط اىغاص اىْاتج عْذ ىحظت  xأٗجذ اىعالقت بيِ تقذً اىتفاعو  (5

ثٌ حذد قيَتٖا . Pاىسشعت اىحجَيت بذالىت ضغط اىغاصاستْتج تعبيش  (6

 فسش اىْتيجت. .t = 0  ٗt = 400sعْذ اىيحظتيِ 

 .ثٌ حذد قيَتٔ ٍ٘ضحا اىطشيقت اىتفاعو،أعط تعشيف صٍِ ّصف  (7
 g/mol :M(H) = 1 ; M(C) = 12 ;M(O)انكخم انًٕنٛت انزسٚت بـ   يؼطٛاث:

= 16 ;M(Na) = 23  ٔR = 8,314 (SI). 

 :6انخًشٍٚ  

يٍ كشبَٕاث  m=2g، ػهٗ كخهت C=100mmol/Lيٍ يحهٕل حًض انكهٕسٚذسٚك حشكٛضِ  VS=100mLَصب فٙ حٕصهت حضًا 

CaCO3(s) + 2H3Oانكانغٕٛو، فٛحذد حفاػم كًٛٛائٙ يؼادنخّ:  
+

(aq) → Ca
2+

(aq) + CO2(g) + 3H2O(l) َمٛظ ػُذ كم نحظت حضى .

، فُحصم ػهٗ انًُحُٗ انًًزم نخغٛشاث P=1013hPaٔ ححج انضغظ  C°20انُاحش، ٔ ػُذ دسصت حشاسة  V(CO2)رُائٙ أكغٛذ انكشبٌٕ 

V(CO2) )ُٗبذالنت انضيٍ. )أَظش انًُح 



 .(mmol)ب٘حذة  مَيت اىَادة اىبذئيت ىيَتفاعالث حسبأ (1

 قصٚ.اىتقذً األ ثٌ حذد ،اىحاصو اىجذٗه اى٘صفي ىيتح٘ه شئأّ (2

 .t ٗV(CO2) تقذً اىتفاعو عْذ ىحظت  xأٗجذ اىعالقت بيِ  (3

، ثٌ حذد V(CO2)ىيتفاعو بذالىت اىسشعت اىحجَيت استْتج تعبيش  (4

 عْذ بذايت اىتفاعو.قيَتٖا 

 . عيو.t1/2باعتباس أُ اىتح٘ه ميي، حذد قيَت صٍِ ّصف اىتفاعو  (5

  أٗجذ تشميض أيّ٘اث اىناىسيً٘ عْذ صٍِ ّصف اىتفاعو. (6
M(CaCO3(s)) = 100g/mol   ٔR = 8,314 J.mol  ػطٛاث:

-1
.K

-1
. 

 :7انخًشٍٚ  

، عائم أكال ػذٚى انهٌٕ ٔ رٔ سائحت َفارة. ٚفشصِ انًُم ٔ حششاث أخشٖ نهذفاع أٔ حًض انًٛزإَٚك HCOOHانفٕسيٛك  حًض

ػٍ َفغٓا ٔ حخبغ أرشْا... ٔ ٚغخؼًم كزٛشا فٙ صُاػت انٕسق ٔ انُغٛش ٔ انًبٛذاث انحششٚت. ٚٓذف ْزا انخًشٍٚ إنٗ حخبغ حطٕس حفاػم حًض 

 انفٕسيٛك يغ رُائٙ انبشٔو بمٛاط انًٕصهٛت.

، ٚخفاػم حًض انفٕسيٛك كهٛا ٔ ببطئ يغ رُائٙ انبشٔو ٔفك انًؼادنت انكًٛٛائٛت C°25فٙ يحهٕل يائٙ، ٔ ػُذ دسصت انحشاسة 

HCO2H(aq) + Br2(aq) → 2Brانخانٛت: 
-
(aq) + CO2(g) + 2H

+
(aq)  انًحهٕل انًائٙ نزُائٙ انبشٔو ،Br2(aq)  ٙٚخًٛض بهٌٕ أحًش داكٍ ف

H)انبشٔيٛذسٚك حٍٛ أٌ يحهٕل حًض 
+

(aq) + Br
-
(aq)) .ٌٕػذٚى انه 

يٍ حًض انًٛزإَٚك حشكٛضِ  V1=50mLٔ رنك بًضس حضى  VT = 100mL، َحضش خهٛطا حفاػهٛا حضًّ t = 0ػُذ انهحظت 

C1=3.10
-2

mol/L يغ انحضى ،V2=V1  ِيٍ يحهٕل رُائٙ انبشٔو حشكٛضC2=2,4.10
-2

mol/L َمٛظ ػُذ كم نحظت يٕصهٛت ْزا انخهٛظ ٔ .

 .σ = f(t) ٔ َغضم انُخائش فٙ يضذٔل رى َخظ انًُحُٗ أعفهّ انًًزم نخغٛشاث يٕصهٛت انخهٛظ انخفاػهٙ بذالنت انضيٍ 

 يؼطٛاث:

  ٚؼبش ػٍ يٕصهٛت انخهٛظ انخفاػهٙ ػُذ نحظتt  :بانؼاللت𝛔  𝛔                    . 

 0σ  حًزم يٕصهٛت انخهٛظ ػُذ انهحظتt = 0  :بحٛذσ0 = 0,063S.m
-1 

. 

  25انًٕصهٛاث انًٕنٛت األَٕٚٛت ػُذ°C  :ْٙ                                               . 

 ميف يَنِ اىتأمذ تجشيبيا بأُ اىتح٘ه بطئ؟ (1

 تتبع ٕزا اىتح٘ه؟ عيو. ٕو ْٕاك تقْيت أخشٙ تَنْْا ٍِ (2

 اىَتذخيتيِ. Ox/Redاختضاه اىحاصو، تعشف عيٚ اىَضدٗجتيِ  -ٍِ خاله اىَعادىت اىحصييت ىيتفاعو أمسذة  (3

 .مَيت اىَادة اىبذئيت ىيَتفاعالث n1(HCO2H)  ٗn2(Br2)حسب أ (4

 .xmaxقصٚ اىتقذً األ ثٌ حذد ،اىحاصو اىجذٗه اى٘صفي ىيتح٘ه شئأّ (5

 xٍع  σ = 0,063 + 856.xتحقق اىعالقت:  tباعتَادك عيٚ اىجذٗه اى٘صفي بيِ أُ ٍ٘صييت اىخييط اىتفاعيي عْذ ىحظت  (6

S.m)بـ  σٗ  (mol)تقذً اىتفاعو باىَ٘ه 
-1

). 

 .t1/2حذد ٍعيال ج٘ابل قيَت صٍِ ّصف اىتفاعو  (7

 .dσ/dtاىَ٘صييت باىْسبت ىيضٍِ  بذالىت حجٌ اىخييط اىتفاعيي ٗ ٍشتقت vعبش عِ اىسشعت اىحجَيت ىيتفاعو  (8

mol.m)أحسب باى٘حذة  (9
-3

.min
-1

)،v0  ٗv1  ِتباعا قيَت اىسشعت اىحجَيت ىيتفاعو عْذ اىيحظتيt0 = 0  ٗt1 = 6min. 

 ثٌ اعط تفسيشا ىزىل.  v0  ٗv1قاسُ   (10

 ميف يَنِ اىشفع ٍِ سشعت ٕزا اىتفاعو؟ (11

 

 

 

 

 

 


