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 مستخرج املنهاج :

 

 التدرج الزمين :

النشـاط  احملتــوى و املفاهيـم املــدة

 املقتـرح

 ســا 1

 ســا 2

 

 

 ســا2

 

 

 ســا 2

 التحوالت الكيميائية السريعة و البطيئة-1

املتابعة احلركية لتطور جبملة كيميائية -2

 )معايرة لونية أو قياس الناقلية(

  x=f(t)رسم املنحنى -

 فاعلسرعة الت-

 زمن نصف التفاعل -

 العوامل احلركية-3

 درجة احلرارة -

 تركيز املتفاعالت-

 الوساطة-

 تقويم الوحدة 

 01نشاط 

 02نشاط 

 03نشاط

 

 

 04نشاط
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 01البطاقة الفنية  رقم 

 علوم جتريبية+ تقين رياضي و رياضي  السنة الثالثة ثانوية                               اجملال : التطورات الرتيبة                           

 ساعة 1املدة :                                                 املوضوع : الــمدة املســـتغـرقة يف تـــحـول كــيمـيـائي :

 

 : الوحدةكفاءات 

 .يصنف  التفاعل التحوالت حسب  مدتها الزمنية 

 .يعرف املؤكسد واملرجع 

 صفية  املوافقة الثنائية  مرجع / مؤكسد.يكتب  املعادلة الن 

 .يكتب معادلة التفاعل الكيميائية لألكسدة االرجاعية 

 .يعرف زمن نصف التفاعل 

 .يوظف منحنيات املتابعة الزمنية لتحول كيميائي 

 .خيتار ويوظف  عامال  حركيا لتسريع او إبطاء التحول الكيميائي 

  احلركية.يفسر دور الوسط اعتمادا على بعض املفاهيم 

 ما يقوم به األستاذ ؟ ما يقوم به التلميذ ؟ املدة 

 

 د 10

 جييب على االسئلة املطروحة

 تعريف : املؤكسد واملرجع -

 املعادلة النصفية  املوافقة الثنائية   -

 مرجع / مؤكسد.

 يقرأ الوضعية االشكالية : -

هل تستغرق التحوالت الكيميائية نفس  -

 املدة الزمنية؟

 حّول الكيميائي يكون دوما سريعا؟هل الت

حيدد املهمة املنتظرة ويناقشها مع زمالئه   -

 ضمن جمموعة مصغرية.

 حيلل طريقة اجنازه للمهمة املطلوبة. -

 يذكر بتعريف : املؤكسد واملرجع

 و   املعادلة النصفية  املوافقة الثنائية  مرجع / مؤكسد.

 

 

لتحوالت يطرح الوضعية االشكالية : هل تستغرق ا -

 الكيميائية نفس املدة الزمنية؟ 

 هل التحّول الكيميائي يكون دوما سريعا؟

 يقدم تعليمة اجناز التعليمات املنتظرة .  -

 يطلب من التالميذ قراءة الوضعية االشكالية. -

حيفز التالميذ وحيثهم على استثمار السندات ويوجه  -

 نشاطهم داخل اجملموعة.

 

 د 15

 ـوالت الســريعة : التحـ 01نشاط 

كل جمموعة مصغرة تعمل على اجناز 

التجربة، ثم تدون املالحظة و تعمل على 

 صياغة النتيجة.

 يطلب من التالميذ اجناز التجارب . -

 يطلب منهم اخذ احتياطات  األمن اثناء التجريب. -

 يطلب من التالميذ : تدوين املالحظات  وصياغة النتيجة. -

 ــوالت البطيئة : التح 02نشاط  د 15

كل جمموعة مصغرة تعمل على اجناز 

التجربة، ثم تدون املالحظة و تعمل على 

 صياغة النتيجة.

 يطلب من التالميذ اجناز التجارب . -

 يطلب منهم اخذ احتياطات  األمن اثناء التجريب. -

 يطلب من التالميذ : تدوين املالحظات  وصياغة النتيجة. -

 ــوالت البطيئة جدًا : التح 03نشاط  د  10

كل جمموعة مصغرة تعمل على اجناز 

التجربة، ثم تدون املالحظة و تعمل على 

 صياغة النتيجة.

 يطلب من التالميذ اجناز التجارب . -

 يطلب منهم اخذ احتياطات  األمن اثناء التجريب. -

 يطلب من التالميذ : تدوين املالحظات  وصياغة النتيجة. -

 سرعة التحوالت يف النشاطات املقارنة بني د10

 الثالثة.

يطلب تصنف بعض  التحوالت الكيميائية   -

إىل حتوالت سريعة وحتوالت بطيئة يف 

 اجلدول أسفله:

يطلب من التلميذ : املقارنة بني سرعة التحوالت يف 

 النشاطات الثالثة.

يطلب تصنف بعض  التحوالت الكيميائية  إىل حتوالت  -

 ة يف اجلدول أسفله:سريعة وحتوالت بطيئ
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 01 بطاقة التلميذ

 الوسائل املستعملة : 

حماليل :  -1  4 aq
K Mno   ،  2 2

4 aq
Fe So   ، خراطة من النحاساحملمض )(SCu ،نرتات الفضة )( 3

  NOAg 

 .بياشر  + قفازات + ممص مزود باجياصة  4:  -2

 التحــوالت الســريعة : -1-1

 نسكب تدريجيا محلوال من برمنغنات البوتاسيوم :1نشــــاط   4 aq
K Mno   على محلول

IIكبريتات الحديد  2 2

4 aq
Fe So   المحمض. 

.........................................................نالحظ......................................................**

.  2

)(4 / MnMnO aq          :...................................................................... 
 2

)(

3

)( / aqaq FeFe ........................................................             :............................ 

    
................................................................................... 

 ...النتيجة : ...................................................................................................................

 ــوالت البطيـــئة:التح 1-2
)(في محلول نترات الفضة  SCu)(نغمس خراطة من النحاس  :2نشاط  3

  NOAg 

 * نالحظ :.............................................................................................

......................................................................................................... 

)(

2

)( / saq CuCu  ...............................................                 : 

)()( / saq AgAg  ..................................................                : 

 

                      ................................................................ 

 ..............................................................................................................النتيجة

 : -التحــوالت البطيئــة جدا 1-2
نذيب بضع بلورا ت من برمنغنات البوتاسيوم في الماء المقطر ثم نضع المحلول في  :3نشاط 

 قارورة 

 نالحظ أن اللون البنفسجي للمحلول يبقى مستقرا . بعد عدة أيام***

التي حضرها المخبري ، تشكل بعد عدة أشهر نالحظ تشكل راسب على جدران القارورة ***

 . وهذا وفق المعادالت التالية :  MnO2راسب أشقر اللون عبارة عن ثنائي أكسيد المنغنيز 

)(2)(4 / aqaq MnOMnO  :............................................................... 

)(2)(2 / laq OHO       :............................................................. 

.......................................................................................... 
 ......................................................................................................... :........................النتيجة

 صنف التحوالت الكيميائية  اآلتية إلى تحوالت سريعة وتحوالت بطيئة في الجدول أسفله:تقويم :

صودا .تخمر كحولي. تفاعل أكسدة إرجاعية بين الزنك ـ تكون الصدأ . ـ تكون راسب الفضة. ـ تفاعل حمض كلور الماء مع ال

 و شوارد النحاس الثنائية. ـ احتراق الميثان.

 التحوالت السريعة التحوالت البطيئة

  

  

  



 

http://boucheri.weebly.com/ 

4 

 األستاذبطاقة 

 التحــوالت الســريعة  -1-2

 نسكب تدريجيا محلوال من برمنغنات البوتاسيوم :1نشــــاط   4 aq
K Mno  لى محلول ع

IIكبريتات الحديد  2 2

4 aq
Fe So   المحمض. 

نالحظ زوال اللون البنفسجي لمحلول البرمنغنات لحظة مزج المحلولين مباشرة و بحدوث تفاعل **

)(بين شوارد  4

MnO ) (و الشوارد ،  )البنفسجية( 2Fe  التالية المعادالتحسب : 
 2

)(4 / MnMnO aq          :)(2

2

)()()(4 458 laqaqaq OHMnéHMnO   
 2

)(

3

)( / aqaq FeFe                             :éFeFe aqaq   3

)(

2

)( 

    

                       
2 2 3

24
5 8 5 4

aq aq aq aq aq l
Mno Fe H Mn Fe H O         

 

    

 تفاعالت الترسيبمـثـال :     

 -التحــوالت البطيـــئة 1-2
)(في محلول نترات الفضة  SCu)(نغمس خراطة من النحاس  :2نشاط  3

  NOAg 

2بعد عدة دقائق نالحظ ظهور اللون األزرق  العائد لشوارد النحاس الثنائي ***

)(aqCu  و ظهور

 وهذا حسب المعادالت التالية :  SAg)(معدن براق عل خراطة النحاس الذي هو معدن الفضة 

)(

2

)( / saq CuCu                   :éCuCu aqs 22

)()(   

)()( / saq AgAg                  :)()( saq AgéAg  

 

                      )(

2

)()()( 22 saqaqs AgCuAgCu   

 

 
 ا بطيئةتحوالت األكسدة و اإلرجاع أحيانمـثـال :

 

 :-التحــوالت البطيئــة جدا 1-2
 نذيب بضع بلورا ت من برمنغنات البوتاسيوم في الماء المقطر ثم نضع المحلول في قارورة  :3نشاط 

 بعد عدة أيام نالحظ أن اللون البنفسجي للمحلول يبقى مستقرا .***

لمخبري ، تشكل راسب أشقر اللون عبارة عن التي حضرها ابعد عدة أشهر نالحظ تشكل راسب على جدران القارورة ***

 . وهذا وفق المعادالت التالية :  MnO2ثنائي أكسيد المنغنيز 

)(2)(4 / aqaq MnOMnO  :OHMnOéHMnO saqaq 2)(2)()(4 234   

)(2)(2 / laq OHO       :éHOOH aqaql 44 )()(2)(2   

                   )(2)(2)()(4 2444 lsaqaq OHMnOHMnO   

 

 مـثـال:
 تكون الصدأ الذي ينتج عنه تآكل الحديد. ـ تفاعل أسترة.          

 :مالحــظة
إن ترتيب التحوالت الكيميائية يتعلق بالشروط التجريبية المختارة تحول كيميائي بطئ جدا يمكن أن يصبح سريع إذا تغيرت 

2222مثال تحليل الماء األكسجيني:   الشروط التجريبية OOHOH . 

 تقويم :

 يكون التحول بطيء إذا استغرق عدة ثواني أو دقائق أو ساعات   :2نتيـجــة

 ا إذا كانت نتائج تطور لجملة ال تظهر إال بعد عدة أيام أو أشهر.يكون التحول الكيمائي بطيء جد    : 3نتـيجــة 
 

 يعتبر التحول الكيمائي سريعا إذا بلغ نهايته مباشرة بعد تالمس المتفاعالت   :1نتـيجــة
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 صنف التحوالت الكيميائية  اآلتية إلى تحوالت سريعة وتحوالت بطيئة في الجدول أسفله:

ـ تكون الصدأ . ـ تكون راسب الفضة. ـ تفاعل حمض كلور الماء مع الصودا .تخمر كحولي. تفاعل أكسدة إرجاعية بين الزنك 

 و شوارد النحاس الثنائية. ـ احتراق الميثان.

 

 والت السريعةالتح التحوالت البطيئة

 تكون راسب الفضة تكون الصدأ

 تفاعل حمض كلور الماء مع الصودا التفاعل بين الزنك و شوارد النحاس الثنائية.

 احتراق الميثان تخمر كحولي
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 01بطاقة سري حصة تعليمية رقم 

 رياضي  السنة الثالثة ثانوية علوم جتريبية+ تقين رياضي و               اجملال : التطورات الرتيبة              

  ساعة 1 املدة :                                    الــمدة املســـتغـرقة يف تـــحـول كــيمـيـائي :املوضوع : 

 

 

 

 

 

 الوسائل املستعملة : 

حماليل :  -1  4 aq
K Mno   ،  2 2

4 aq
Fe So   ، خراطة من النحاس المحمض)(SCu ، نترات الفضة)( 3

  NOAg . 

 بياشر  + قفازات + ممص مزود باجياصة.  4:  -2

 

 

املفهوم  املدة

 الفيزيائي

 مالحظات اقرتاح سري الدرس

 متهيد د10

وضعية 

 تعليمية

رجع واملعادالت النصفية و معادلة تقويم تشخيصي : حول املؤكسد وامل

 االكسدة االرجاعية.

 طرح الوضعية التعليمية:

  هل تستغرق التحوالت الكيميائية نفس املدة الزمنية؟ 

 هل التحّول الكيميائي يكون دوما سريعا؟ 

 

التحوالت  د15

 السريعة

 :01نشاط 

 نسكب تدريجيا محلوال من برمنغنات البوتاسيوم  4 aq
K Mno   على محلول

IIكبريتات الحديد  2 2

4 aq
Fe So   المحمض. 

 المالحظة:...................................................................................
 2

)(4 / MnMnO aq          :.......................................................... 
 2

)(

3

)( / aqaq FeFe .....................................................................             : 

    

.................................................................................. 
 ........................................................النتيجة : ...........................

 

التحوالت  د15

 البطيئة

في محلول نترات الفضة  SCu)(نغمس خراطة من النحاس :02نشاط 

)( 3

  NOAg 

 ............* نالحظ :.......................................................................

)(

2

)( / saq CuCu  ...............................................                 : 

)()( / saq AgAg  ..................................................                : 

 

                      ................................................................ 

  .......................................................................................النتيجة

 

 نذيب بضع بلورا ت من برمنغنات البوتاسيوم في الماء المقطر ثم نضع  :03نشاط التحوالت  د10

 الكفاءة املستهدفة :

.يصنف  التفاعل التحوالت حسب  مدتها الزمنية 

.يعرف املؤكسد واملرجع 

.يكتب  املعادلة النصفية  املوافقة الثنائية  مرجع / مؤكسد 
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 المحلول في قارورة  البطيئة جدا

 محلول يبقى مستقرا .بعد عدة أيام نالحظ أن اللون البنفسجي لل***

التي حضرها المخبري بعد عدة أشهر نالحظ تشكل راسب على جدران القارورة ***

. وهذا وفق   MnO2، تشكل راسب أشقر اللون عبارة عن ثنائي أكسيد المنغنيز 

 المعادالت التالية :

 

)(2)(4 / aqaq MnOMnO  :............................................................... 

)(2)(2 / laq OHO       :............................................................. 

.......................................................................................... 

 ....... النتيجة :.................................................
 

 تقويم تحصيلي: تقويم د10

صنف التحوالت الكيميائية  اآلتية إلى تحوالت سريعة وتحوالت بطيئة في الجدول 

 أسفله:

ـ تكون الصدأ . ـ تكون راسب الفضة. ـ تفاعل حمض كلور الماء مع الصودا .تخمر 

 راق الميثان.كحولي. تفاعل أكسدة إرجاعية بين الزنك و شوارد النحاس الثنائية. ـ احت

 

 التحوالت السريعة التحوالت البطيئة
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 02البطاقة الفنية  رقم 

 اضي و رياضي اجملال : التطورات الرتيبة                                                          السنة الثالثة ثانوية علوم جتريبية+ تقين ري

 ساعة 2املدة :                                                  قياس الناقلية: املتــابعة  الزمنية عن طـريــق املوضوع 

 

 كفاءات اجملال :

 .يصنف  التفاعل التحوالت حسب  مدتها الزمنية 

 .يعرف املؤكسد واملرجع 

 .يكتب  املعادلة النصفية  املوافقة الثنائية  مرجع / مؤكسد 

 عادلة التفاعل الكيميائية لألكسدة االرجاعية.يكتب م 

 .يعرف زمن نصف التفاعل 

 .يوظف منحنيات املتابعة الزمنية لتحول كيميائي 

 .خيتار ويوظف  عامال  حركيا لتسريع او إبطاء التحول الكيميائي 

 .يفسر دور الوسط اعتمادا على بعض املفاهيم احلركية 

 به األستاذ ؟ ما يقوم ما يقوم به التلميذ ؟ املدة 

 

 د 15

 جييب على االسئلة املطروحة

 تصنيف التحوالت. -

 يقرأ الوضعية االشكالية : -

كيف ميكن للكيمائي مراقبة حتول  -

 ؟كيميائي
حيدد املهمة املنتظرة ويناقشها مع زمالئه   -

 ضمن جمموعة مصغرة.

 حيلل طريقة اجنازه للمهمة املطلوبة. -

بطيئة  –بطيئة  –سريعة يذكر بتصنيف التحوالت اىل 

 جدا، و بطريقة املتابعة الزمنية عن طريق الناقلية.

 يطرح الوضعية االشكالية : -

 ؟كيف ميكن للكيمائي مراقبة حتول كيميائي 
 يقدم تعليمة اجناز التعليمات املنتظرة .  -

 يطلب من التالميذ قراءة الوضعية االشكالية. -

ر السندات ويوجه حيفز التالميذ وحيثهم على استثما -

 نشاطهم داخل اجملموعة.

 

 د 60

املتــابعة  الزمنية عن طـريــق  -:  01نشاط 

 .قياس الناقلية

كل جمموعة مصغرة تعمل على اجناز 

 التجربة.

 تدوين النتائج يف اجلدول. -

النوعية للناقلية العبارة احلرفيةاستنتج  -

     للمحلول بداللةx   ،Cl-      ،H3O+  وV 

 حجم احمللول

  

 يطلب من التالميذ اجناز التجارب . -

 يطلب منهم اخذ احتياطات  األمن اثناء التجريب. -

 يطلب من التالميذ : تدوين املالحظات  . -

للمحلول النوعية للناقلية العبارة احلرفيةاستنتج  -

 حجم احمللول Vو  +x   ،Cl-      ،H3Oة     بدالل

 

 اجناز  بالتجربة وتدوين النتائج يف اجلدول .  - د45

tfx)(رسم البيان لتغريات  -  

 صياغة النتيجة 

يطلب من جمموعة القيام بالتجربة وتدوين النتائج يف   --

 اجلدول .

 

tfx)(يذ رسم البيان لتغريات  يطلب من التالم -  

 صياغة النتيجة. 
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 02بطاقة سري حصة تعليمية رقم 

 اجملال : التطورات الرتيبة                             السنة الثالثة ثانوية علوم جتريبية+ تقين رياضي و رياضي 

  ساعة 2املدة :                                                  :قـليةاملتابعة الزمنية عــن طــريق قـياس النااملوضوع : 

 

 

 

 

 .1mL+ ممص   50mLقياس الناقلية + حمرار + بيشر  زاجه : الوسائل املستعملة : 

 بروبان + كحول+ ماء مقطر2ميثيل ـ 2كلورو ـ املواد الكيميائية :   -1

 

املفهوم  املدة

 الفيزيائي

 مالحظات درساقرتاح سري ال

 متهيد د10

وضعية 

 تعليمية

 تذكري  بطريقة املتابعة الزمنية عن طريق الناقلية.تقويم تشخيصي : 

 طرح الوضعية التعليمية:

 ؟كيف ميكن للكيمائي مراقبة حتول كيميائي 

 

املتابعة  د30

الزمنية 

عن طريق 

 املعايرة

 املتــابعة  الزمنية عن طـريــق قياس الناقلية - 2

شرتط أن يكون مزيج التحول كهروليتيا ) ناقل ـ ي

 للتيار( أو حيتوي على شوارد.

ـ ال ميكن تتبع حتول كيميائي بقياس الناقلية إال 

بالنسبة للتفاعالت اليت يكون خالهلا فرق مهم يف 

الناقلية النوعية املولية الشاردية للنواتج والناقلية 

 النوعية املولية الشاردية  للمتفاعالت.

يسمح  t)(ن قياس الناقلية النوعية ملزيج التفاعل إ _

 مبتابعة تطور تقدم التفاعل يف املزيج خالل الزمن.

 النشاط التجرييب : 

نصب يف كأس قليال من املاء و الكحول ونضيف إىل 

بروبان ذي الصيغة 2ميثيل ـ 2من كلورو ـ  mL1املزيج 

ClCCHرة النصف منشو 33 وهو  RClوالذي سنرمز إليه فيما بعد مبا يلي  )(

 يتفاعل مع املاء حسب املعادلة التالية :         

             )()(2 32 aqClaqOHROHOHRCl   

ويؤدي تكون الشوارد 


aqCl  و


aqOH3 النوعية للمحلول. إىل تزايد الناقلية  

فنحصل على اجلدول  s200نقوم بقياس الناقلية النوعية للمحلول بعد كل 

  التالي:

)(st  0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

)/( mS             

).( molmx             

mLgبروبان   2ميثيل ـ 2تلة احلجمية كلورو ـ الك /85.0 الكتلة املولية ،

molgMاجلزيئية  /5.92. 

بروبان. وما هو املتفاعل 2ميثيل ـ 2. أوجد كمية املادة االبتدائية لـ كلورو ـ 1

 احملد علما أن التفاعل تام؟

 

 الكفاءة املستهدفة :

.يعرف زمن نصف التفاعل 

منحنيات املتابعة الزمنية لتحول كيميائي. يوظف 
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حتليل  د60

 النتائج

+ القيام 

  بالقياس

 أنشئ جدول التقدم للتفاعل احلاصل .. 2

)(         )(                                       2 aqClaqHROHOHRCl    

 التقدم كميات المادة

     0 
     x  

     maxx  

،      -x   ،Clللمحلول بداللة     النوعية للناقلية .أكتب العبارة احلرفية3 

H3O+  وV حجم احمللول . 

fو   بداللة   tعند اللحظة   x.أكتب عبارة التقدم 4 . 

tfx)(. اكمل اجلدول وارسم املنحنى البياني 5 . 

 

 

ل هيدروكسيد الصوديوم التحول الكيميائي احلاصل بني ايثانوات االيثيل )اسرت( و حملو تقويم 

 املنمذج باملعادلة التالية :

𝐶4𝐻8𝑂2(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎+
(𝑎𝑞) + 𝐻𝑂−

(𝑎𝑞) = 𝐶2𝐻3𝑂2
−

(𝑎𝑞)
+ 𝑁𝑎+

(𝑎𝑞) + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑎𝑞) 

 ة .ميكن تتبع التحول الكيميائي السابق بقياس الناقلية عند درجة حرارة ثابت -

نضع مصبار جهاز قياس الناقلية يف بيشر حيتوى على حملول هيدروكسيد الصوديوم ، ويف  

 :  t=0sاللحظة  

يف بيشر حيتوي عل حملول هيدروكسيد  𝐶4𝐻8𝑂2(𝑎𝑞)ايثانوات  االيثيل  من  n0ندخل 

+𝑁𝑎)الصوديوم 
(𝑎𝑞) + 𝐻𝑂−

(𝑎𝑞)) لنوعية للمزيج التفاعلي ونراقب تطور الناقلية اσ(𝑡) 

 بداللة الزمن.

 ملاذا يكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية؟ -1

 أنشئ جدول تقدم التفاعل.  -2

σاكتب عبارة الناقلية النوعية يف احلالة االبتدائية  -3
0

 .σ(𝑡)ثم يف احلالة االنتقالية  

𝑥(𝑡)تكتب :  𝑥(𝑡)بني ان عبارة التقدم  -4 = 𝑛0 (
𝜎0−𝜎(𝑡)

𝜎0−𝜎𝑓
) 

+𝜆𝑁𝑎املعطيات :  = 5𝑚𝑠𝑚2𝑚𝑜𝑙−1 ;  𝜆𝐶2𝐻3𝑂2
− = 4.1𝑚𝑠𝑚2𝑚𝑜𝑙−1 ;  𝜆𝐻𝑂− =

20𝑚𝑠𝑚2𝑚𝑜𝑙−1
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 02 بطاقة التلميذ

 

 .1mLممص   + 50mLحمرار + بيشر قلية + قياس النا زاجه : الوسائل املستعملة 

 .كحول+ ماء مقطربروبان + 2ميثيل ـ 2كلورو ـ   املواد الكيميائية : -1

 املتــابعة  الزمنية عن طـريــق قياس الناقلية - 2

 ـ يشرتط أن يكون مزيج التحول كهروليتيا ) ناقل للتيار( أو حيتوي على شوارد.

بة للتفاعالت اليت يكون بقياس الناقلية إال بالنسـ ال ميكن تتبع حتول كيميائي 

املولية  الناقلية النوعية املولية الشاردية للنواتج والناقلية النوعية يف مهم فرقخالهلا 

 للمتفاعالت. الشاردية 

م التفاعل يف يسمح مبتابعة تطور تقد t)(إن قياس الناقلية النوعية ملزيج التفاعل  _

 زيج خالل الزمن. امل

كلورو ـ  -2من  mL1من املاء و الكحول ونضيف إىل املزيج  50mlنصب يف كأس 

ClCCHميثيل بروبان ذي الصيغة النصف منشورة 2 33 والذي سنرمز إليه فيما بعد  )(

 حسب املعادلة التالية :         املوجود بوفرة وهو يتفاعل مع املاء  RClمبا يلي 

             )()(2 32 aqClaqOHROHOHRCl   

ويؤدي تكون الشوارد 


aqCl  و


aqOH3 .إىل تزايد الناقلية النوعية للمحلول  

  لتالي:فنحصل على اجلدول ا s200نقوم بقياس الناقلية النوعية للمحلول بعد كل 

)(st  0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

)/( mS             

).( molmx             

mLgبروبان   2ميثيل ـ 2الكتلة احلجمية كلورو ـ  /85.0 ، الكتلة املولية اجلزيئيةmolgM /5.92. 

 بروبان. وما هو املتفاعل احملد علما أن التفاعل تام؟2ميثيل ـ 2. أوجد كمية املادة االبتدائية لـ كلورو ـ 1

................................................................................................................................................. ............................

............................................................................................................................................................................. 

..................................................... ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 

 .أنشئ جدول التقدم للتفاعل احلاصل . 2

          )()(2 32 aqClaqOHROHOHRCl    

 التقدم كميات المادة

     0 
     x  

     fx  

 . حجم احمللول Vو  +x   ،Cl-      ،H3Oللمحلول بداللة     النوعية للناقلية .أكتب العبارة احلرفية3 

................................................................................................................................................................. ............

............................................................................................................................................................................. 

..................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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.أكتب عبارة التقدم 4 tx   عند اللحظةt   بداللة t   وf   وmaxx 

................................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... .........................

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

tfx)(ل وارسم املنحنى البياني . اكمل اجلدو5 . 

)(st  0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

)/( mS  0 0.489 0.977 1.270 1.466 1.661 1.759 1.856 1.905 1.955 1.955 
).( molmx             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تقويم :

 :التالية  مبعادلة التفاعلحول الكيميائي بني ايثانوات االيثيل )اسرت( و حملول هيدروكسيد الصوديوم املنمذج الت

𝐶4𝐻8𝑂2(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎+
(𝑎𝑞) + 𝐻𝑂−

(𝑎𝑞) = 𝐶2𝐻3𝑂2
−

(𝑎𝑞)
+ 𝑁𝑎+

(𝑎𝑞) + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑎𝑞) 

 .عند درجة حرارة ثابتة بقياس الناقلية السابق ول الكيميائي ميكن تتبع التح -

 :  t=0s يف اللحظة ، ومصبار جهاز قياس الناقلية يف بيشر حيتوى على حملول هيدروكسيد الصوديوم نضع  

+𝑁𝑎)يف بيشر حيتوي عل حملول هيدروكسيد الصوديوم  𝐶4𝐻8𝑂2(𝑎𝑞)االيثيل   ايثانوات من  n0 ندخل
(𝑎𝑞) + 𝐻𝑂−

(𝑎𝑞))  ونراقب

 بداللة الزمن. σ(𝑡) تطور الناقلية النوعية للمزيج التفاعلي

 ملاذا يكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية؟ -1

 جدول تقدم التفاعل. علمُا ان التحول مت يف الشروط الستكيومرتية. أنشئ  -2

σ االبتدائيةاحلالة اكتب عبارة الناقلية النوعية يف  -3
0

 .σ(𝑡)حلالة االنتقالية ايف ثم  

𝑥(𝑡): تكتب  𝑥(𝑡)التقدم بني ان عبارة  -4 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 (
𝜎0−𝜎(𝑡)

𝜎0−𝜎𝑓
) 

+𝜆𝑁𝑎املعطيات :  = 5𝑚𝑠𝑚2𝑚𝑜𝑙−1 ;  𝜆𝐶2𝐻3𝑂2
− = 4.1𝑚𝑠𝑚2𝑚𝑜𝑙−1 ;  𝜆𝐻𝑂− = 20𝑚𝑠𝑚2𝑚𝑜𝑙−1

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
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 02 بطاقة األستاذ

 

 .1mL+ ممص   50mLقياس الناقلية + حمرار + بيشر  زاجه : الوسائل املستعملة 

 .بروبان + كحول+ ماء مقطر2ميثيل ـ 2كلورو ـ املواد الكيميائية :   -1

 املتــابعة  الزمنية عن طـريــق قياس الناقلية - 2

 ون مزيج التحول كهروليتيا ) ناقل للتيار( أو حيتوي على شوارد.ـ يشرتط أن يك

ـ ال ميكن تتبع حتول كيميائي بقياس الناقلية إال بالنسبة للتفاعالت اليت يكون 

خالهلا فرق مهم يف الناقلية النوعية املولية الشاردية للنواتج والناقلية النوعية املولية 

 الشاردية  للمتفاعالت.

يسمح مبتابعة تطور تقدم التفاعل يف  t)(اقلية النوعية ملزيج التفاعل إن قياس الن _

 املزيج خالل الزمن. 

ميثيل ـ 2من كلورو ـ  mL1نصب يف كأس قليال من املاء و الكحول ونضيف إىل املزيج 

ClCCHبروبان ذي الصيغة النصف منشورة 2 33 لذي سنرمز إليه فيما بعد مبا وا )(

 وهو يتفاعل مع املاء حسب املعادلة التالية :          RClيلي 

             )()(2 32 aqClaqOHROHOHRCl   

ويؤدي تكون الشوارد 


aqCl  و


aqOH3 .إىل تزايد الناقلية النوعية للمحلول  

  س الناقلية الننقوم بقيا

 النشاط التجرييب : 

  فنحصل على اجلدول التالي: s200وعية للمحلول بعد كل 

)(st  0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

)/( mS             

).( molmx             

mLgبروبان   2ميثيل ـ 2جمية كلورو ـ الكتلة احل /85.0 الكتلة املولية اجلزيئية ،molgM /5.92. 

 بروبان. وما هو املتفاعل احملد علما أن التفاعل تام؟2ميثيل ـ 2. أوجد كمية املادة االبتدائية لـ كلورو ـ 1

 

molهي:  RCl. كمية المادة االبتدائية لـ 
M

V

M

m
n 3

0 102.9
5.92

185.0 








.هذا التفاعل تام يستمر حتى االختفاء  

 هو المتفاعل المحد ) ألنه يضع حد للتفاعل(. RClومن RClالكلي لـ 
 

 .أنشئ جدول التقدم للتفاعل احلاصل . 2

)(         )(                                       2 aqClaqHROHOHRCl    معادلة التفاعل   

ةكميات الماد  حالة الجملة التقدم 

0n بوفرة 0 0 0  ح.إ 0 

x  x  x xn بوفرة  0  x  ح.إنتقالية 

maxx  maxx  maxx max0 بوفرة  xn   maxx  ح.نهائية 

 . حجم احمللول Vو  +x   ،Cl-      ،H3Oللمحلول بداللة     النوعية للناقلية .أكتب العبارة احلرفية3 

 

0max0بما أن التفاعل تام   xn  : إذنmolxn 3

max0 102.9   الشوارد.

aqClو

aqH   هي المسؤولة عن تطور

 الناقلية النوعية للمحلول :

 = (H+ + Cl-) c  
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molmSالناقلية النوعية الشاردية )  H وClبحيث  /. ( لكل من 2

aqCl،

aqH  3ووحدة التركيز/ mmol 

0maxبما أن التفاعل يستمر إلى نهايته التي يصبح فيها :  nxx f  

V

x
ClH

)(    

fو   بداللة   tعند اللحظة   x.أكتب عبارة التقدم 4 . 

 
 

0nx:  ومنه
f





mSfومن خالل الجدول السابق   /955.1  وmoln 3

0 102.9  

جدول تقدم التفاعل بداللة 
39.2.10

4.7
1.955

x mmol x mol


    

tfx)(. اكمل اجلدول وارسم املنحنى البياني 5 . 

)(st  0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
)/( mS  0 0.489 0.977 1.270 1.466 1.661 1.759 1.856 1.905 1.955 1.955 
).( molmx  0 2.4 4.6 5.98 6.90 7.82 8.62 8.73 8.96 9.20 9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

V

n
ClHf

0)(   

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 
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 03البطاقة الفنية  رقم 

 ات الرتيبة                                                          السنة الثالثة ثانوية علوم جتريبية+ تقين رياضي و رياضي اجملال : التطور

 ساعة 2املدة :                                                    املوضوع : املتــابعة  الزمنية عن طـريــق املعــايرة الـلـونية

 

 ات اجملال :كفاء

 .يصنف  التفاعل التحوالت حسب  مدتها الزمنية 

 .يعرف املؤكسد واملرجع 

 .يكتب  املعادلة النصفية  املوافقة الثنائية  مرجع / مؤكسد 

 .يكتب معادلة التفاعل الكيميائية لألكسدة االرجاعية 

 .يعرف زمن نصف التفاعل 

 .يوظف منحنيات املتابعة الزمنية لتحول كيميائي 

 ويوظف  عامال  حركيا لتسريع او إبطاء التحول الكيميائي. خيتار 

 .يفسر دور الوسط اعتمادا على بعض املفاهيم احلركية 

 ما يقوم به األستاذ ؟ ما يقوم به التلميذ ؟ املدة 

 

 د 15

 جييب على االسئلة املطروحة

 تصنيف التحوالت. -

 يقرأ الوضعية االشكالية : -

بة حتول كيف ميكن للكيمائي مراق -

 ؟كيميائي
حيدد املهمة املنتظرة ويناقشها مع زمالئه   -

 ضمن جمموعة مصغرة.

 حيلل طريقة اجنازه للمهمة املطلوبة. -

بطيئة  –بطيئة  –يذكر بتصنيف التحوالت اىل سريعة 

 جدا، و بطريقة املتابعة الزمنية عن طريق الناقلية.

 يطرح الوضعية االشكالية : -

  ؟مراقبة حتول كيميائيكيف ميكن للكيمائي 
 يقدم تعليمة اجناز التعليمات املنتظرة .  -

 يطلب من التالميذ قراءة الوضعية االشكالية. -

حيفز التالميذ وحيثهم على استثمار السندات ويوجه  -

 نشاطهم داخل اجملموعة.

 

 د 60

املتــابعة  الزمنية عن طـريــق  -:  01نشاط 

 املعــايرة الـلـونية.

وعة مصغرة تعمل على اجناز كل جمم

 التجربة.

 تدوين النتائج يف اجلدول. -

ثم أكمل اجلدول  ]. [I2استنتج عالقة  -

 .] [I2حبساب 

tfx)(رسم البيان لتغريات   

 صياغة النتيجة. 

 يطلب من التالميذ اجناز التجارب . -

 يطلب منهم اخذ احتياطات  األمن اثناء التجريب. -

 ب من التالميذ : تدوين املالحظات  .يطل -

 . ] [I2ثم أكمل اجلدول حبساب  ]. [I2استنتج عالقة  -

tfx)(يطلب من التالميذ رسم البيان لتغريات   -  

 صياغة النتيجة. 

حيدد زمن نصف التفاعل  - د45
2

1t 

تقدم التفاعل(: x حيسب سرعة التفاعل ) مع 

dt

dx
 

 

  t2= 30minو  t1 =8minعند حلظة خمتارة 

يطلب حتديد زمن نصف التفاعل  -
2

1t 

تقدم x يطلب من التالميذ : حساب سرعة التفاعل ) مع  -

التفاعل(: 

dt

dx
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 03 بطاقة التلميذ

 

 الوسائل املستعملة : 

Kيميائية : املواد الك -1
+
+I

-
، حملول بريوكسوديكربيتات  c1 =0.1mol/Lحملول يود البوتاسيوم  تركيزه  

2Kالبوتاسيوم 
+
+S2O8

-2 

 100mLبياشر سعة   10. + صمغ النشاء + ماء بارد وجليد + ماء مقطر.+  c2 = 0.1mol/Lتركيزه 

 + السحاحة + خمبار مدرج. + ممص مزود باجاصة  + سحاحة + خمالط وحجر مغناطيسي +  حامل مع ماسك 

 املتــابعة  الزمنية عن طـريــق املعــايرة الـلـونية- 2

من  ml100( منزج t = 0عند اللحظة)  -نشاط جترييب :
-

+I
+

K
 

 0.1mol/L 1c=حملول يود البوتاسيوم شفاف اللون تركيزه 

2Kحملول بريوكسوديكربيتات البوتاسيوم  100mlمع  
+
+S2O8

-2 

.c2 = 0.1mol/L ) شفاف( تركيزه

 

 .......................ماذا تالحظ؟.................................................................................................................. -1

S2O8 أكتب معادلة التفاعل املندمج هلذا التحول علما أن الثنائيتني الداخلتني فيهما :  -2
-2

/SO4
-2

 , I2/I
-

 

............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................وكيف تصف هذا التحول؟.   -3

 ملثلج من املاء ا 50mlونسكبها يف كأس ونضيف إىل هذا الكأس   vp = 20mlفورا عند حتضري املزيج نأخذ منه   

(0
°
 c)  وقطرات من صمغ النشاء ليصبح اللون أزرق. نعاير ثنائي  اليود املتشكل عند حلظة  (t)  مبحلول ثيو كربيتات

2Na)الصوديوم     
+

 (aq)+ S2O3
-2

(aq))    تركيزه املوليc0 = 0.05mol/L نصل إىل التكافؤ ملا يزول اللون األزرق، نسجل .

  v Eاحلجم املضاف من ثيو كربيتات الصوديوم 

 

 

 

 

 

 

 

 نعيد نفس العمليات السابقة الذكر بالنسبة للحظات أخرى وجنمع النتائج احملصل عليها يف اجلدول التالي: -4

 ما هو دور املاء املثلج؟ -أ 

............................................................................................................................................................................. 

S4O6أكتب معادلة تفاعل املعايرة علما أن الثنائيتني الداخلتني فيه:  -ب 
-2

/S2O3
-2

 , I2/I
-

 ؟   

............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 ؟كيف تصنف هذا التحول -ج 

 ............................................................................................................................................................................. 

60 50 40 30 20 13 10 8 3.5 2 0 (min)t 

19.6 19.4 18.7 16.4 13.1 10.6 9.1 7.6 4.8 3.2 0 )(mLVE 

             )/(2 LmmolI 

           )(mmolx 

2K
+
+S2O8

-2 

100ml 
 

K
+
+I

- 
     100ml

 

 t=0sيف اللحظة 

 منزج احمللولني
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أنشئ جدول تقدم تفاعل  -د 

 املعايرة؟ 

.     E  Vجم التكافؤبداللة ح ]  [I2استنتج عالقة 

 .] [I2أكمل اجلدول حبساب  ثم

......................................................
....................................................................... 

........................................................................................................................................ 
……...................................................................................................................................

........................................................................................................................................
……………………………....................................................................... 

 .املتابع زمنياأجنز جدول تقدم التفاعل  -5

 المعادلة 

 التقدم molكمية المادة بـــ 

    x=0 

    x(t) 

    xmax 

 .]  [I2وتركيز ثنائي اليود املتشكل  xالتفاعل تقدم اوجد العالقة بني  - -6

....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 .x = f(t)ارسم املنحنى اكمل اجلدول السابق ثم   -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وماذا ميثل ؟  t2= 30minو  t1 =8minأوجد ميل املستقيم القاطع للمنحنى عند اللحظتني  -8

 وماذا ميثل ؟ t=0 min أوجد ميل املماس للمنحنى عند اللحظة -9

………………………………………………… 

 احلالة التقدم 

    x=0 بتدائيةاال 

    x االنتقالية 

    xE عند التكافؤ 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 𝒕(𝒎𝒊𝒏) 
0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 
𝒙(𝒎𝒎𝒐𝒍) 
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 03 بطاقة األستاذ

 حتليل  النشاط: 

تغري لون احمللول إىل البين بالتدريج مما يدل على حدوث حتول كيميائي ندجمه بتفاعل  نالحظ  -1

 األكسدة االرجاعية املمثل باملعادلة التالية: 

                         

))(2 / çaqaq II             :éII aqaq 22 )(2)(     

                          2

)(4

2

)(82 / aqaq SOOS      :  2

)(4

2

)(82 22 aqaq SOéOS 

 

  

 

 ألنه ميكن متابعته بالعني اجملردة بطئهذا التحول الكيميائي    

 نضيف املاء املثلج لتوقيف التفاعل. -أ-  2

 معادلة تفاعل املعايرة هي : -ب     

                       

))(2 / çaqaq II  :)()(2 22 aqaq IéI  

               2

)(32

2

)(64 / aqaq OSOS  :éOSOS aqaq 22 2

)(64

2

)(32   

             

 

 سريع. مبجرد تالمس املتفاعالت ختتفي، إذن هذا التفاعل            

 إنشاء جدول تقدم التفاعل : -ج

 

 

 

 

 

 

: لتكافؤ لديناعند  ا  0.2  EP XVI 02.0و  EE XVC        أي 
2

.
. 0

2

E

PE

VC
VIX  

    ومنه نستنتج: 
P

E

V

VC
I

.2

.0

2            أي 

 بالتعويض نتحصل على اجلدول التالي :

 

 

  2

)(64)(

2

)(32)(2 22 aqaqaqaq OSIOSI تفاعلمعادلة ال 

 حالة الجملة التقدم كميات المادة

         0 0   PVI .2 EVC  ح.إ 0 0.

         EX EX2   EP XVI 2.2  EE XVC .0 
EX عند التكافؤ 

60 50 40 30 20 13 10 8 3.5 2 0 (min)t 

19.6 19.4 18.7 16.4 13.1 10.6 9.1 7.6 4.8 3.2 0 )(mLVE 

49 48.5 46.75 41 32.75 26.5 22.75 19 12 8 0   )/(2 LmmolI 

  2

)(4)(2

2

)(82)( 222 aqaqaqaq SOIOSI 

  2

)(64)(

2

)(32)(2 22 aqaqaqaq OSIOSI
 

  )/(.5.22 lmmolVI E
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 جدول تقدم التفاعل األول: .1

  2

)(4)(2

2

)(82)( 222 aqaqaqaq SOIOSI
 

 معادلة التفاعل 

0 0 22 .VC 11.VC 0 الحالة االبتدائية 

X2 X XVC 2. 22  XVC 2. 11  X  الحالة االنتقالية 

fX2 fX fXVC 2. 22  fXVC 2. 11  fX الحالة النهائية 

 

: نستنتج من اجلدول أن     221222 1.0).(.)( IVVIVIInX T   أي 

  

tfX)(.رسم المنحنى  

 

min81ميل املستقيم القاطع عند اللحظتني    -5 t وmin302 t 

                 
12

12

tt

XX
a




 

min/66.0    وعليه     mola                             

 . mV   وميثل السرعة املتوسطة للتفاعل الكيميائي           

 

min20t ميل املماس عند اللحظة  -6  :   min20)(  t
dt

dX
b min/583.0وعليه     mmolb     

 Vوهو ميثل السرعة اللحظية للتفاعل الكيميائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

60 50 40 30 20 13 10 8 3.5 2 0 (min)t 

19.6 19.4 18.7 16.4 13.1 10.6 9.1 7.6 4.8 3.2 0 )(mLVE 

49 48.5 46.75 41 32.75 26.5 22.75 19 12 8 0   )/(2 LmmolI 

4.900 4.850 4.675 4.100 3.275 2.650 2.275 1.900 1.200 0.8000 0 )(molX 

 21.0 IX 
 

0 10 20 30 40 50 60 

𝒕 (min) 
0 

0.1 

0.2 
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 04البطاقة الفنية  رقم 

 السنة الثالثة ثانوية علوم جتريبية+ تقين رياضي و رياضي                                             اجملال : التطورات الرتيبة              

 ساعة 2:  املدة               الــعـــوامــل الـحــركـــيـــة                                                                                               -املوضوع : 

 

 كفاءات اجملال :

 .يصنف  التفاعل التحوالت حسب  مدتها الزمنية 

 .يعرف املؤكسد واملرجع 

 .يكتب  املعادلة النصفية  املوافقة الثنائية  مرجع / مؤكسد 

 .يكتب معادلة التفاعل الكيميائية لألكسدة االرجاعية 

 .يعرف زمن نصف التفاعل 

 ل كيميائي.يوظف منحنيات املتابعة الزمنية لتحو 

 .خيتار ويوظف  عامال  حركيا لتسريع او إبطاء التحول الكيميائي 

 .يفسر دور الوسط اعتمادا على بعض املفاهيم احلركية 

 ما يقوم به األستاذ ؟ ما يقوم به التلميذ ؟ املدة 

 

 د 15

 جييب على االسئلة املطروحة

 طرق املتابعة الزمنية. -

 تناقص ميل املماس  -

 وضعية االشكالية :يقرأ ال -

  ما هي العوامل احلركية اليت تعمل على

 ؟تسريع او إبطاء التحول الكيميائي 
حيدد املهمة املنتظرة ويناقشها مع زمالئه   -

 ضمن جمموعة مصغرة.

 حيلل طريقة اجنازه للمهمة املطلوبة. -

يذكر طرق املتابعة الزمنية، ميل املماس ينقص مع مرور  -

غري تقدم التفاعل بداللة الزمن . ماذا الزمن  يف منحنى ت

 ميثل وما هو مدلوله؟

 يطرح الوضعية االشكالية : -

  ما هي العوامل احلركية اليت تعمل على تسريع او

 ؟إبطاء التحول الكيميائي 
 يقدم تعليمة اجناز التعليمات املنتظرة .  -

 يطلب من التالميذ قراءة الوضعية االشكالية. -

وحيثهم على استثمار السندات ويوجه حيفز التالميذ  -

 نشاطهم داخل اجملموعة.

 

 د 20

  تأثري تراكيز املتفاعالت -:  01نشاط 

كل جمموعة مصغرة تعمل على اجناز 

 التجربة.

 كتابة املالحظات وصياغة النتائج. -

 يطلب من التالميذ اجناز التجارب . -

 يطلب منهم اخذ احتياطات  األمن اثناء التجريب. -

 يطلب من التالميذ : تدوين املالحظات  . -

 صياغة النتيجة. 

 تأثري درجة احلرارة -:  01نشاط  د20

كل جمموعة مصغرة تعمل على اجناز 

 التجربة.

 كتابة املالحظات وصياغة النتائج. -

 يطلب من التالميذ اجناز التجارب . -

 يطلب منهم اخذ احتياطات  األمن اثناء التجريب. -

 التالميذ : تدوين املالحظات  . يطلب من -

 صياغة النتيجة. 

 تــأثـيــر الـــوســيط: -:  01نشاط  د 20

كل جمموعة مصغرة تعمل على اجناز 

 التجربة.

 كتابة املالحظات وصياغة النتائج. -

 يطلب من التالميذ اجناز التجارب . -

 يطلب منهم اخذ احتياطات  األمن اثناء التجريب. -

 لتالميذ : تدوين املالحظات  .يطلب من ا -

 صياغة النتيجة. 

يبحث عن التفسري اجملهري للعوامل  د 45

 .احلركية

 .يطلب من التالميذ : التفسري اجملهري للعوامل احلركية

 .االستعانة باحملاكاة لتقديم التفسري اجملهري
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 04 بطاقة التلميذ

 

 الوسائل املستعملة : 

)2(وم حملول ثيوكربيتات الصودي 2

32

  OSNa حملول محض كلور اهليدروجني تركيزه املولي +
Lmol.1.0 محض +

تركيزه املولي )  (acide oxaliqueاألكساليك  
Lmol.05.0 كبد + ماء أوكسجيين + حملول برمنغنات البوتاسيوم تركيزه +

املولي 
Lmol.1.0 +4   50سعة بياشرmL . خمبار مدرج + محام مائي + 

 

 الــعـــوامــل الـحــركـــيـــة : -3

 : تأثري تراكيز املتفاعالت -3-1

LO2+ H 2(aq)= S(s) + SO(aq))  :1النشاط 
++ 2H(aq) 

-2
3O2S 

 سوداء اللون ونضع فوقهما كأسني . Xنرسم على ورقتني عالمة  -

من حملول ثيوكربيتات الصوديوم  mL50نسكب يف  الكأس األول  -

)2( 2

32

  OSNa  تركيزه املولي
Lmol.05.0 

)2(من حملول ثيوكربيتات الصوديوم  mL50يف  الكأس الثاني  نسكب  - 2

32

  OSNa  تركيزه املولي

Lmol.1.0 

من حملول محض كلور اهليدروجني تركيزه املولي ml10يف كل كأس ويف نفس اللحظة  نسكب -

Lmol.1.0  ثم نتابع ماذا حيدث يف الكاسني و حندد اللحظة اليت عندها تصبحX . غري مرئية 

 الحظ ماذا حيدث يف الكأسني ؟

 ...................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................

......................................................................................... 
  وماذا تستنتج ؟   

                       
  

 

- O2+ 8H 2++ 2Mn 2= 10CO ++ 6H   تأثري درجة احلرارة: -3-2
4+ 2MnO 4O2C25H     

  2النشاط 

تركيزه املولي )  (acide oxaliqueمن محض األكساليك   mL20نضع يف أرلينة 
Lmol.05.0  ثم نضيف

mL1 من محض الكربيت املركز بعد الرج نقسم املزيج إىل املزيج جزأين متماثلني حيث نضع كل جزءا يف

)(بيشر نرتك اجلملة األوىل 1S  يف درجة احلرارة العادية بينما نضع اجلملة الثانية)( 2S  يف محام مائي حيث

 C060درجة احلرارة تساوي 

)(نضيف حينئذ إىل  1S  و)( 2S  حجم قدرتهmL3  من حملول برمنغنات البوتاسيوم تركيزه املولي
Lmol.1.0 

 لبيشر األول والثاني ؟ماذا تالحظ يف ا - أ

................................................................................................ 

................................................................................................ 
 ماذا تستنتج من هذه التجارب ؟ - ب

 
 
 

  ................................................................................................................................................................................................................................:01نتيجة  

...................................................................................................................................................... ........... 

 ..........................................................................................................................................................  :02نتيجة  

............................................................................................................................................................................ 
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 تــأثـيــر الـــوســيط: -3-3

      O                   2+H2= O  2O22H: 3النشاط 

 من ماء أكسيجيين مركز .  ماذا تالحظ ؟ mL20نضع يف بيشرين  -)1
...................................................................................................................................................

.. 

 نغمس يف أحد البيشرين  سلكا من البالتني بعد حلظات . ماذا تالحظ ؟ -)2

...................................................................................................................................................

.. 

من حملول كلور احلديد الثالثي  ماذا mL2من املاء االكسيجيين ونضيف له   mL20نضع يف بيشر ثالث   -)3

 تالحظ ؟

........................................................................................................................................................................ 

 هل ميكن التعرف على الغاز املنطلق ؟

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

)(بد حيوان من املاء األكسجيين ثم نضيف قطع صغرية من ك mL20يف بيشر رابع نضع  -)4 foie  ماذا .

 تالحظ؟

................................................................................................ 

................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

   3-4 - التفسري اجملهري للعوامل احلركية:

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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 04 بطاقة األستاذ           

 الــعـــوامــل الـحــركـــيـــة : -

 

 : تأثري تراكيز املتفاعالت -3-1

 1النشاط 

  فوقهما كأسني .سوداء اللون ونضع  Xنرسم على ورقتني عالمة  -

)2(من حملول ثيوكربيتات الصوديوم  mL50يف  الكأس األول نسكب  - 2

32

  OSNa  تركيزه املولي
Lmol.05.0 

)2(من حملول ثيوكربيتات الصوديوم  mL50يف  الكأس الثاني  نسكب  - 2

32

  OSNa ولي تركيزه امل
Lmol.1.0 

من حملول محض كلور اهليدروجني تركيزه املولي ml10نسكب يف كل كأس ويف نفس اللحظة  -
Lmol.1.0  ثم نتابع

 غري مرئية . Xماذا حيدث يف الكاسني و حندد اللحظة اليت عندها تصبح 

 يف الكأسني ؟ الحظ ماذا حيدث

 كأسني يظهر راسب أبيض اللون ثم يتحول إىل األصفر.ال يف 

  عالمةx  .)ختتفي بسرعة أكرب يف الكأس الثاني)انظر اجلدول أسفله 

 (2) (1) رقم الكأس

 t(s) 240 120الزمن 

O(L)2(aq) + H2(aq) S(s) + SO+(aq) + 2H-2
3O2S  املعامالت الستكيومرتية 

  وماذا تستنتج ؟   

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 3-2- تأثري درجة احلرارة:

 : 2النشاط 

تركيزه املولي )  (acide oxaliqueمن محض األكساليك   mL20نضع يف أرلينة 
Lmol.05.0  ثم نضيفmL1 من محض

)( املزيج جزأين متماثلني حيث نضع كل جزءا يف بيشر نرتك اجلملة األوىلالكربيت املركز بعد الرج نقسم املزيج إىل 1S  يف

)(درجة احلرارة العادية بينما نضع اجلملة الثانية  2S  يف محام مائي حيث درجة احلرارة تساويC060 

)(نضيف حينئذ إىل  1S  و)( 2S  حجم قدرتهmL3  من حملول برمنغنات البوتاسيوم تركيزه املولي
Lmol.1.0 

 ماذا تالحظ يف البيشر األول والثاني ؟ - ت

 
 

 

 .البشري الثاني يف s 30نالحظ أن اللون البنفسجي يبقى مستمرا يف البيشر األول لعدة دقائق بينما خيتفي خالل 

 
O2+ 8H 

2+
+ 2Mn 210CO = 

+
+ 6H

 -
4+ 2MnO 4O2C25H 

 
 ماذا تستنتج من هذه التجارب ؟ - ث

I نستنتج أن:   III II ثانية 30بعد

 المزج

شكل1شكل 2

كلما تزايد التركيز المولي االبتدائي للمتفاعالت كلما كانت مدة التحويل قصيرة و التفاعل   :01نتيجة  
 سريعا

CO2/H2C2O4 

MnO4
-
/Mn

2+ 

 

S2O3
2-

/S 

SO2/ S2O3
2-
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 أكسدة محض األكساليك كان أسرع يف البيشر الثاني -

MnO4سرعة اختفاء شوارد  -
-  

 تزداد مع ارتفاع درجة احلرارة.      

Mnسرعة ظهور شوارد  -
2+ 

 جة احلرارة.تزداد مع ارتفاع در 

-  
 

 

 

 ما هي التطبيقات العملية لتأثري درجة احلرارة على حركية التفاعل ؟ -ج

 تسريع و انطالق تفاعل بارتفاع درجة احلرارة: -

هناك بعض التفاعالت بطيئة جدا عند درجة حرارة اعتيادية لكي تصبح سريعة ننجزها عند درجة عالية     

 مثل        تفاعالت االسرتة .

النطالق التفاعالت اليت تكون حركيا متوقفة أو ال متناهية يف البطء نستعمل االرتفاع  احمللي لدرجة     

 .احلرارة

باخنفاض درجة احلرارة يبطئ  تفاعالت التحلل اليت حتدث يف املواد ختفيض سرعة التفاعل أو توقيفه: -  

 يدوم االخنفاض عدة أشهرائية   أما يف اجملمد فالتفاعالت تتوقف عمليا و ميكن أن ذالغ

 

 تــأثـيــر الـــوســيط:  -3-3

 

 : 3النشاط 

 من ماء أكسيجيين مركز .  ماذا تالحظ ؟ mL20نضع يف بيشرين  -)1

 ال نالحظ ظاهريا انطالق ألي غاز  

 التني بعد حلظات . ماذا تالحظ ؟نغمس يف أحد البيشرين  سلكا من الب -)2

 نالحظ تكون فقعات غازية على سلك البالتني اليت يتولد عنها تدرجييا انطالق بطئ للغاز

 ي  ماذا تالحظ ؟من حملول كلور احلديد الثالثmL2من املاء االكسيجيين ونضيف له   mL20نضع يف بيشر ثالث   -)3

 نالحظ تكون فقعات بشكل سريع جدا و انطالق لغاز كثيف. 

 هل ميكن التعرف على الغاز املنطلق ؟

 ميكن معرفة الغاز املنطلق على أنه غاز األكسجني باستعمال عود الثقاب مشتعل الذي يزيد     

 وجود غاز   األكسجني. عند  توهجه           

)(من املاء األكسجيين ثم نضيف قطع صغرية من كبد حيوان  mL20يف بيشر رابع نضع  -)4 foie ماذا تالحظ ؟ . 

. 

 

نالحظ انطالق لغاز األكسجني بشكل كثيف و بعد مدة زمنية  نالحظ قطعة الكبد عادت إىل ما 

 كانت عليه

 

 

 

 

 ائي يسرع التفاعل دون أن يظهر يف معادلةفالوسيط  هو نوع كيمي

 .الكيمائيةالتفاعل وال يغري يف احلالة النهائية للجملة  

اقصت درجة كلما تزايدت درجة الحرارة كلما كانت مدة التحويل قصيرة و التفاعل سريعا أو كلما تن  :02نتيجة  
 الحرارة كلما كانت مدة التحويل كبيرة و التفاعل بطيء

د تعتبر وسائط و الكب III, محلول كلور الحديد كل من البالتين  :03نتيجة 
 لعبت نفس الدور وهو تسريع التفاعل  و لكن بأشكال مختلفة

 

H2O2/H2O 

O2/H2O2 
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 أنواع الوساطة :

 إذا كان الوسيط من نفس احلالة الفيزيائية للمتفاعالت .الوساطة املتجانسة :

 لفيزيائية للمتفاعالت .: إذا كانت احلالة الفيزيائية للوسيط ختتلف عن احلالة ا الوساطة غري املتجانسة

إذا كان الوسيط  إنزميا مثال يف املادة احلية حتدث تفاعالت بيوكيميائية فيها  الوساطة اإلنزميية :         

 اإلنزميات كوسيط

 التفسري اجملهري للعوامل احلركية: - 3-4  

هات، و هو ما جيعل هذه حتتوي املادة على أفراد جمهرية يف حالة حركة عشوائية دائمة تتم يف كل االجتا

 األفراد تتصادم مع بعضها البعض باستمرار.

لكي حيدث تفاعل كيميائي جيب على األفراد املتفاعلة أن تصطدم مع بعضها البعض و جيب أن تكون هذه 

 التصادمات فعالة. تكون التصادمات بني األفراد فعالة عندما متلك هذه األفراد طاقة حركية كافية لذلك.

رعة التفاعل على احتمال حدوث تصادمات فعالة بني األفراد املتفاعلة خالل جمال زمين معني. كلما تعتمد س

 كان هذا االحتمال كبريا كلما كانت سرعة التفاعل كبرية.

عندما يزداد عدد األفراد الكيميائية املتواجدة يف حجم معني فإن تواتر التصادمات بني األفراد يزداد مما يؤدي إىل 

 احتمال حدوث تصادمات فعالة بني األفراد املتفاعلة. زيادة

 و عليه كلما كان تركيز املتفاعالت كبريا كلما كانت سرعة التفاعل كبرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عندما ترتفع درجة حرارة مجلة كيميائية فإن اضطراب األفراد املتواجدة بداخلها يزداد، و هو ما يؤدي إىل 

 حتدث بني هذه األفراد. كما أن ارتفاع درجة احلرارة يزيد من سرعة األفراد مما ارتفاع يف تواتر التصادمات اليت

 يؤدي إىل زيادة يف طاقتها احلركية، الشيء الذي يزيد يف احتمال حدوث تصادمات فعالة بني هذه األفراد.

 تقدم حبث  للتالميذ  أهمية العوامل احلركية:  – 3-5
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 04مية رقم بطاقة سري حصة تعلي

 اجملال : التطورات الرتيبة                             السنة الثالثة ثانوية علوم جتريبية+ تقين رياضي و رياضي 

 ساعة 2املدة :                                                                                                  العوامل احلركيةاملوضوع : 

  

 

 

 

 

 

حملول ثيوكربيتات الصوديوم  الوسائل املستعملة :
)2( 2

32

  OSNa
+ حملول محض كلور اهليدروجني تركيزه املولي 

Lmol.1.0  محض األكساليك +acide oxalique)  ( تركيزه املولي

Lmol.05.0 كبد + ماء أوكسجيين + حملول برمنغنات +

اسيوم تركيزه املولي البوت

Lmol.1.0 +4   50بياشر سعةmL . خمبار مدرج + محام مائي + 

 

املفهوم  املدة

 الفيزيائي

 مالحظات اقرتاح سري الدرس

 متهيد د15

وضعية 

 تعليمية

 ما هي طرق املتابعة الزمنية؟تقويم تشخيصي : 

تقدم التفاعل بداللة ميل املماس ينقص مع مرور الزمن  يف منحنى تغري   -

 الزمن . ماذا ميثل وما هو مدلوله؟

 

 طرح الوضعية التعليمية:

  ما هي العوامل احلركية اليت تعمل على تسريع او إبطاء التحول

 ؟الكيميائي 

 

تأثري  -1- د20

تراكيز 

 املتفاعالت

: 

 

 : تأثري تراكيز املتفاعالت -1-

2(a= S(s) + SO(aq)(LO2+ H q)1النشاط 
++ 2H(aq) 

-2
3O2S 

 سوداء اللون ونضع فوقهما كأسني . Xنرسم على ورقتني عالمة  -

من حملول ثيوكربيتات الصوديوم  mL50يف  الكأس األول نسكب  -

)2( 2

32

  OSNa  تركيزه املولي
Lmol.05.0 

من حملول ثيوكربيتات الصوديوم  mL50يف  الكأس الثاني  نسكب  -

)2( 2

32

  OSNa  تركيزه املولي
Lmol.1.0 

من حملول محض ml10نسكب يف كل كأس ويف نفس اللحظة  -

كلور اهليدروجني تركيزه املولي 
Lmol.1.0  ثم نتابع ماذا حيدث يف

 غري مرئية . Xللحظة اليت عندها تصبح الكاسني و حندد ا

 الحظ ماذا حيدث يف الكأسني ؟

  وماذا تستنتج ؟   

 

 

تأثري درجة  د20

  احلرارة:

 

  تأثري درجة احلرارة: -2-

  O2+ 8H 2++ 2Mn 2= 10CO ++ 6H -
4+ 2MnO 4O2C25H     

  (acide oxaliqueكساليك  من محض األ mL20نضع يف أرلينة 

 

 الكفاءة املستهدفة :

 خيتار ويوظف  عامال  حركيا لتسريع او إبطاء التحول

 الكيميائي.

.يفسر دور الوسط اعتمادا على بعض املفاهيم احلركية 
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تركيزه املولي )
Lmol.05.0  ثم نضيفmL1 من محض الكربيت

املركز بعد الرج نقسم املزيج إىل املزيج جزأين متماثلني حيث نضع 

)(كل جزءا يف بيشر نرتك اجلملة األوىل 1S  يف درجة احلرارة

)(ا نضع اجلملة الثانية العادية بينم 2S  يف محام مائي حيث درجة

 C060احلرارة تساوي 

)(نضيف حينئذ إىل  1S  و)( 2S  حجم قدرتهmL3  من حملول برمنغنات

البوتاسيوم تركيزه املولي 
Lmol.1.0 

 ماذا تالحظ يف البيشر األول والثاني ؟ - أ

 ماذا تستنتج من هذه التجارب ؟ - ب

 

تــأثـيــر  د20

 الـــوســيط:

 

 تــأثـيــر الـــوســيط: -3-

      O                   2+H2= O  2O22H: 3النشاط 

يجيين مركز .  ماذا تالحظ من ماء أكس mL20نضع يف بيشرين  -)1

 ؟
نغمس يف أحد البيشرين  سلكا من البالتني بعد حلظات . ماذا  -)2

 تالحظ ؟

mL2من املاء االكسيجيين ونضيف له   mL20نضع يف بيشر ثالث   -)3

 الثي  ماذا تالحظ ؟من حملول كلور احلديد الث

 هل ميكن التعرف على الغاز املنطلق ؟

من املاء األكسجيين ثم نضيف قطع  mL20يف بيشر رابع نضع  -)4

)(صغرية من كبد حيوان  foie ماذا تالحظ؟ . 

 

 

 تقويم د45
  .ةالتفسري اجملهري اجملهري للعوامل احلركي

 

 


