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 .تذكير: تقدم التفاعل  - تفاعل كيميائي- 1

يمكن تتبع تطوره أو تطور (  بين متفاعالت للحصول على نواتج تفاعل كيميائي)  تحول كيميائي

كمية مادة ناتج أو متفاعل  مع تطور الزمن،كما يمكن خط هذا التحول على شكل مبيان يمكننا 

 ...(. زمن نصف التفاعل، ، سرعة التفاعل )ت و معلومات هامةاستغالله و استخراج معطيا

 : كل تفاعل كيميائي يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية

a.A(aq) + b.B(aq)⇄c.C(aq)+d.D(aq) 

a,b,c,d  تسمى معامالت التناسب ( .A,B متفاعالت ) و  (C,D  نواتج.)  

 . ووحدته هي المول xبالرمز  يرمز به  لنوع مستهلك أو ناتج هو كمية مادة : تقدم التفاعل

يصف تغير كمية مادة أو تركيز المتفاعالت بداللة الزمن ، كما يمكننا من : الجدول الوصفي -2

 .حساب  كمية مادة النواتج و المتفاعالت في الحالة النهائية

Equation chimique         aA      +      bB      →     cC      +      dD 

Etat du système Avanc. Quantité de matire en mol 

Etat initial 0 n(A)0 n(B)0 n(C)0= 0 n(D)0= 0 

En cours de transformation x n(A) 

= n(A)0-a.x 

n(B) 

= n(B)0-b.x 
n(C) = c.x n(D) = d.x 

Etat final xf n(A)0-a.xf n(B)0-b.xf c.xf d.xf 

 .هوالنوع  الذي يختفي األول من وسط التفاعل المتفاعل المحد: المتفاعل المحد -2.2

 : الطرق المستعملة في الكيمياء الحركية -3

  نستعمل طرقا كيميائية و فيزيائية لتتبع تفاعل كيميائي و ذلك لتحديد كمية مادة ناتج بداللة الزمن  

x=f(t) و سرعة التفاعل v=f(t).  

ناتجا أو متفاعال ، كما نتتبع تطوره بداللة ( ركيزنحدد ت) نعايِر : (Dosage ) طريقة كيميائية  -أ

  x=f(t):  الزمن من أجل خط المبيان

، قياس (Conductance )قياس المواصلة : من بينها ،طرق فيزيائية لتتبع التحول الكيميائي   -ب

سط في تفاعل يودور البوتاسيوم  مع الماء األوكسجيني في و) شدة الضوء في النواتج التي لها لون 

محمض ، ثنائي اليود  تتغير شدة لونه مع الزمن ، يمكن تتبع هذا التفاعل بجهاز المستضو الطيفي 

Spectrophotométrie كذلك يمكن قياس ،pH  المحلول بجهازpH –   متر في التفاعالت

  .(+H3O )قاعدة التي تتميز بتواجد األيونات األوكسونيوم -حمض

.سرعة التفاعل -2  

: تعريف -1.2  
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: نعرف سرعة التفاعل بالعالقة الرياضية التالية    

v=1/V.(dx/dt) 

.تحديد سرعة التفاعل -2.2   

: هناك عدة طرق لتحديد سرعة التفاعل في لحظة معينة من بينها   

.طريقة المماس عند لحظة معينة :الطريقة المبيانية -أ  

 

.مثال Regressi حسابيا عن طريق برنام -ب  

:زمن نصف التفاعل -3  

.زمن نصف التفاعل هو المدة الزمنية ألستهالك نصف كمية مادة المتاعل الُمحد   .تعريف -1.2   

.تحديد زمن نصف التفاعل -2.2  

نحسب نصف التقدم األقصى و نخط الموازي لمحور األفاصيل .مبيانيا،نحدد زمن نصف التفاعل  

تقاطع مع المنحنى هي زمن ، اإلسقاط العمودي على محور األفاصيل لنقطة ال( محور الزمن) 

. نصف التفاعل  
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.تمرين تطبيقي: تطبيقات -4  

: تتبع تفاعل كيميائي بواسطة قياس المواصلة -5  

محلول  يمكن تحديد سرعة التفاعل عند لحظة معينة من خالل منحنى  تغير  مواصلة أو موصلية    

    .بداللة الزمن  (التي بها أيونات  المائية  موصل للتيار الكهربائي أي جميع المحاليل) إلكتروليتي 

.التفسير الميكروسكوبي -6  

بين األنواع الكيميائية  ( ترددات اإلصطدام بين المتفاعالت) كلما ازدادت نسبة التصادمات الفعالة

أو عن  (كمية المادة المتفاعالت) المتواجدة في الوسط التفاعلي بواسطة الزيادة في التركيز المولي 

التركيز البدئي و ) ،  كلما  زادت سرعة التفاعل ( ارتجاج حراري) طريق رفع درجة الحرارة 

.كمية مادة ناتج كيميائي يدزاتو بالتالي ( درجة الحرارة عامالن حركيان   


