
 

 

 

 

 

 

  تحديد خارج التفاعل بواسطة قياس المواصلة: 1وشاط 

الٌ نحًض االٌثإٌَك  َٔقٍظ يٕصٍهٍح كم يحهٕل تٕاعطح يقٍاط  Ciتشاكضًْا يختهفاٌ  َحضش يحٕه

 .انًٕاصهح تعذ تعٍٍشِ تٕاعطح يحهٕل كهٕسسٔس انثٕتاعٍٕو 

 استثمار: 
 حذد انًضدٔختاٌ انًتذخهتاٌ فً انتفاعم تٍٍ حًض االٌثإٌَك ٔانًاء ؟ .1

 أكتة يعادنح ْزا انتفاعم ؟ .2

 انًحهٕل ؟حذد األَٕاع انكًٍٍائٍح  انًتٕاخذج فً ْزا  .3

 أَشىء خذٔل انتقذو نهتفاعم؟ .4

، إعط تعثٍش     ٔنًٕصهٍح انًحهٕل ب       =حٍث    ًْ حانح تٕاصٌ، َشيض فٍٓا نتقذو انتفاعم ب ( ٍش كًهغ) انحانح انُٓائٍح نتحٕل يحذٔد  .5

 عُذ انحانح انُٓائٍح ؟نهًٕصهٍح 

 انكًٍٍائٍح تذالنح انًٕصهٍح ٔانًٕصهٍاخ انًٕنٍح االٌٍَٕح؟ اعتُتح انتشاكٍض نهالَٕاع .6

 تانُغثح نكم يدًٕعح ، يارا تغتُتح ؟  Qr ,éqأحغة خاسج انتفاعم عُذ انتٕاصٌ  .7

 انًٕافقح نًعادنح انتفاعم انًذسٔط  kيا قًٍح ثاتتح انتٕاصٌ .   kقًٍح ثاتتح انتٕاصٌ سيضْا   Qr ,éq  ٌأخذ خاسج انتفاعم عُذ انتٕاصٌ .8

 أحغة قًٍح َغثح انتقذو انُٓائً نكم تفاعم ، يارا تغتُتح؟ .9

 

  إبراز تأثير طبيعة الحمض على قيمة خارج التفاعل عىد التوازن : 2وشاط 

 على وسبة التقدم التفاعل kتأثير ثابتة التوازن                          
  راخ انتشاكٍض َفغّ  يحانٍم ، حًض االٌثإٌَك ٔحًض انًٍثإٌَك ٔ حًض انثُضٌٔك 3َحضشC= 5.10-2 Mol.L-1   . 

  100َصة mLٔ 100يٍ حًض االٌثإٌَك فً كأط ml  ٔ 100فً كاط ثاٍَح ml يٍ حًض انثُضٌٔك  فً كاط ثانثح 

 انًٕصهٍح  َٔذَٔٓا فً اندذٔل انتانً َقٍظ يٕصهٍح كم يحهٕل تٕاعطح يقٍاط 

 

 انثُضٌٔك انًٍثإٌَك االٌثإٌَك يحهٕل حًض

eq(Ms.m -1)          σ 39 ,1 121,4 57,3 

Xeq(mol)                  

Xmax(mol)                  

Qr ,éq= k    

τ    

 

 :استثمار

                                                                 اعط يضدٔخح كم تفاعم .1

 قاعذج انحاصم فً كم كأط-اكتة يعادنح كم تفاعم حًض .2

 ٔاحغة تشاكٍضْا تانُغثح نكم تفاعم األَٕاع انكًٍٍائٍحاخشد  .3

 يارا تغتُتح؟ ،نكم يدًٕعح   Qr ,éqأحغة خاسج انتفاعم عُذ انتٕاصٌ   .4

 انًٕافقح نًعادنح كم تفاعم Kاعتُتح قًٍح ثاتتح انتٕاصٌ  .5

   xmaxحذد تانُغثح نكم تفاعم قًٍح انتقذو االقصى  .6

 نكم تفاعم τقًٍح َغثح انتقذو انُٓائً نكم تفاعم ثى أحغة     ، حذد        =عُذ انتٕاصٌ  .7

C   ٔ[H3Oتذالنح  τعثش عٍ  .8
+]eq 

 : َعطً

H3O االٌٌٕ
+ CH3COO- C6H5COO- HCOO- 

(mS.m2 .mol) λ 35 4.09 3 ,23 5,46 

 

 

 

 

 S’ S2 المحلول

Ci (mol.L-1) 5 10-2 5 10-3التركيز 
 

σ (S.m-1) 3.49 10-2الموصلية 
 1.06 10-2 

K   

τ   



 

 

 

  1تمريه تطبيقي: 

         انًزاب فً انًاء ٔإٌَٔاخ ثٍٕكثشٌتاخ I2(aq)َعتثش انتفاعم تٍٍ ثُائً انٍٕد 
  . 

       I2(aq) + 2:      يعادنح انتفاعم ًْ
           2I-

(aq) +         
   

 :تكٌٕ تشاكٍض األَٕاع انكًٍٍائٍح انًزاتح ًْ tفً انهحظح 

[I2] = 1.0 10-3 mol.L-1   [I-] = 5.0 10-2 mol.L-1 

         
    = 2.0 10-3 mol.L-1           

    = 2.0 10-4 mol.L-1 

 .أحغة خاسج انتفاعم انًقشٌٔ تانتحٕل انحاصم فً انًُحى انًثاشش .1

  2تمريه تطبيقي: 
 :ًَُزخّ تانًعادنح انتانٍح, َعتثش انتفاعم انحاصم تٍٍ حًض االٌثإٌَك ٔانًاء

CH3COOH(aq) + H2O(l)       CH3COO-
(aq) + H3O

+
(aq) 

 .خاسج انتفاعم انًقشٌٔ تانتحٕل فً انًُحى انًثاشش أعط تعثٍش .1

 :tَدذ عُذ انهحظح  .2

[H3O] = [CH3COO-] = 1.2 10-4mol.L-1      ;    [CH3COOH] = 9.6 10-4mol.L-1 

 .فً انًُحٍٍٍ tأحغة خاسج انتفاعم عُذ انهحظح 

 

 3 تمريه تطبيقي: 
S2O8يٍ إٌَٔاخ ثُائً تٍشٔكغٕكثشٌتاخ I-  ٔ5,0.10-5molيٍ إٌَٔاخ انٍٕدٔس  4mol-2,0.10فً انثذاٌح عهى ،  V=200mLحجمها  يميائية،ك مجموعة تحتٕي

2-   

I2  ٔSO4أكتة يعادنح انتفاعم عهًا أٌ انُٕاتح  .1
2- 

 Qrاعط تعثٍش خاسج انتفاعم .2

 ٔكًٍاخ يادتٓا انثذئٍح  xعثش عٍ تشاكٍض انًتفاعالخ ٔانُٕاتح تذالنح تقذو انتفاعم  .3

 ، يارا تغتُتح؟xتذالنح  Qrعثش عٍ انتفاعم  .4

 x(t1/2)=2,5.10-5molعهًا أٌ  Qr(t=0)ٔQr(t1/2)أحغة  .5

 

 

 


