
    

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  مفاھیمبعض ال

 الوساطة ع انوأ: 
الوسیط لھ نفس الحالة الفیزیائیة  :وساطة متجانسة -1

 .للمتفاعالت
الوسیط یختلف في حالتھ  :وساطة غیر متجانسة  -2

 .متفاعالتالفیزیائیة عن ال
 .الوسیط عبارة عن إنزیم :وساطة إنزیمیة -3
 سرعة التفاعل:  

مشتق التقدم بالنسیة للزمن
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 ي ھي سرعة التفاعل ف :السرعة الحجمیة للتفاعل

وحدة الحجم 
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  االحتیاطات األمنیة الالزمة في المعایرة ـ  

قفازات مطاطیة ـ نظارة خاصة ـ مئزر غیر قطني ـ انجاز 
  .التجربة واقفا ـ عدم تراكم المواد على الطاولة

 وحید .تام ،سریع  ؟ ما خصائص تفاعل المعایرة.  
  ؟ایرةنضیف الماء و الجلید قبل المعلماذ  

 .التفاعل إلیقاف 
 یكشف عن   ما ھو دور النشاء في عملیة المعایرة ؟

ف الملون الذي ھو الكاش: وجود ثنائي الیود وبالتالي
 .قطة التكافؤیحدد ن

 األجھزة المستعملة ـ الھدف من  :ـ البروتوكول التجریبي
 التجربة ـ خطوات العمل ـ رسم موضح

 كیف تتطور سرعة التفاعل مع الزمن ؟ 
حتى تنعدم في نھایة  السرعة مع مرور الزمن تتناقص

 ممایؤدي إلى بسبب نقص تراكیز المتفاعالت التفاعل 
   .االصطدامات الفعالة نقص

 

 ھو تحول یتم في مدة  :التحول الكیمیائي السریع
یحدث مباشرة بعد تالمس  زمنیة قصیرة جدا، أي أنھ

بحیث ال یمكن متابعة تطوره بالعین .  المتفاعالت
 .المجردة أو بوسائل القیاس

 ھو تحول یستغرق عدة  :التحول الكیمیائي البطيء
و نستطیع . ثواني أو عدة دقائق أو عدة ساعات

 .متابعة تطوره بالعین المجردة، و بوسائل القیاس
 تحول تظھر نتائجھ   :التحول الكیمیائي البطيء جدا

 )عاطل حركیا(.أشھر –بعد عدة أیام، أسابیع 
 التقدم األعظمي MaxX:  بلغھ یھو التقدم الذي

 .)قیمة نظریة(  التفاعل عندما یحتفي المتفاعل المحد
 نھائيالتقدم ال  FX: ھو التقدم الذي یبلغھ التفاعل 

 ).قیمة تجریبیة( في الحالة النھایة 
 یتمیز بوجود متفاعل محد واحد تفاعل  :تامالتفاعل ال

maxxxو یكون عند ئذ على األقل f   

 2/1زمن نصف التفاعلt: لبلوغ  ھو الزمن الالزم

نھائيالتفاعل نصف تقدمھ ال 
2

2/1
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 تكمن أھمیة زمن نصف  :أھمیة زمن نصف التفاعل
فاعلین لنفس سرعة ت التفاعل في المقارنة بین

التحول الكیمیائي، فكلما كان زمن نصف التفاعل 
 .صغیرا كان التحول أسرع

2/12/1(معرفة لحظة نھایة التفاعل  74 ttt f ( 

 عبارة عن مقادیر تعمل على   :العوامل الحركیة
 تغییر مدة التحول الكیمیائي

كلما زادت درجة الحرارة زادت  :درجة الحرارة -1
 .سرعة التفاعل

كلما زاد التركیز  :لتركیز اإلبتدائي للمتفاعالتا -2
 .زادت سرعة التفاعل

عملیة تأثیر الوسیط على التفاعل  :الوساطة -3
 .الكیمیائي

نوع كیمیائي یسرع التفاعل دون أن یظھر في  :الوسیط
   .كیمیائیةالمعادلة التفاعل و ال یغیر الحالة النھائیة للجملة 

 

 ظریة و المفاھیمـجموعة من األسئلة النـم

 .البكالوریا رحھا فيالممكن ط

  ثـانویة إبن األحـرش السعید

  العــلوم الفیـزیائـیة: المادة

المتابعة الزمنیة : 01الوحدة

 لتحول كیمیائي

 

  العامل المؤكسد)(Ox:  ھو كل فرد كیمیائي قادر
  .على أن یكتسب إلكترون أو اكثر أثناء تفاعل كیمیائي

).Re/........(Re 1111 dOxdnéOx   

  العامل المرجعRed)(:  ھو كل فرد كیمیائي قادر
 . على أن یفقد إلكترون أو اكثر أثناء تفاعل كیمیائي

).Re/.........(Re 2222 dOxnéOxd   

 عند التكافؤ المتفاعالت تحقق  :تعریف التكافؤ
 .الشروط الستوكیومتریة

 إجابة على بعض األسئلة النظریة




