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  :)االعظميحساب التقدم النھائي و  حساب التقدم...... مفھوم تقدم التفاعل  -

من أجل متابعة تحول كیمیائي لجملة في المستوى العیاني من حالة ابتدائیة إلى نھائیة یقترح االتحاد الدولي   
والذي یمكن توضیحھ  )molمقدارا بالمول ( xوسیلة تدعى تقدم التفاعل "  IUAPC" للكیمیاء البحتة والتطبیقیة 

  : بالمقاربات التالیة

   )A(عجالت السیارة التي نرمز لھا بالرمز و S) (ھیكل السیارة نرمز لھ بالرمز انطالقا من  (V)سیارةاصطناع 
                   :المعادلةاحد وعلیھ ننمذج العملیة بوعجالت بھیكل  4یجب أن تتحد    (V)نعلم أنھ من أجل تشكل سیارة 

)()()( 4 SSs VAS  

  . V سیارة 1لنحصل على  Aعجلة  4مع  تحدی S ھیكل  1  :عملیة التصنیع تفسیر
  .V سیارة 2لنحصل على  Aعجلة  8مع  تحدی S ھیكل  2                            
  .V سیارة 3لنحصل على  Aعجلة  12مع  تحدی S ھیكل  3                            

                            ..................................................................  
                            N  ھیكل S 4مع  تحدیN  عجلةA  لنحصل علىN سیارة V.  

  :01المثال
 ھیاكل سیارة فإن عملیة التصنیع تتم بالشكل التالي 3عجلة و 16: إذا كان لدینا

  عدد مرات
إلتقاء العجالت 

 تجریبیا بالھیكل

  العجالتعدد 
A المختفیة  

  الھیاكلعدد 
S المختفیة 

  السیارتعدد 
V المتشكلة  

  x عملیة التصنیعتقدم 
 یمثل عدد مرات اإللتقاء

1  4 1 1 X1=1  
2 8 2 2 X2=2  

3 12 3 3 X3=3 التقدم النھائي 

  
یاكل السیارات أي أن ھیكل السیارة في ھذه الحلة وضع حد لعملیة في ھذه الحالة توقف التصنیع بإنتھاء عدد ھ

لألنھ إنتھى بینما عجالت السیارة  عامل محدوعلیھ نقول بأن ھیكل السیارة . عجالت فائض 4التصنیع وبقي لدینا 

  ))في ھذه الحالة نقول عملیة التصنیع تامة((  .موجودة بالزیادة

  .أي ان التقدم النھائي قیمة تجریبیة .تجریبیا عملیة التصنیعحدوث یمثل عدد مرات  X3=3التقدم النھائي 

  : الجدول الوصفي الذي یرتبط بالتجربة یمكن ترجمة العملیة السابقة في

  جدول تقدم عملیة التصنیع                                :تحدید العامل الذي وضع حدا لعملیة التصنیع
  :نتبع مایلي التقدم االعظميلحساب 
  :الھیاكل تنتھي أوال نجدبإعتبار 

303  xx  
  :بإعتبار العجالت تنتھي أوال نجد

4
4

16
0416  xx  

وعلیھ  3x ھينالحظ القیمة الصغرى للتقدم 

3maxالتقدم األعظمي ھو   x  إذن العامل الذي

   .یضع حدا لعملیة الصنع ھو الھیكل

maxxxنالحظ أن  f  ) وعلیھ عملیة التصنیع تامة) التقدم النھائي= التقدم األعظمي.  

  ).قیمة نظریة( إن التقدم األعظمي ھو التقدم الموافق إلنتھاء العامل المحد بإعتبار العملیة تامة: مالحظة

)()()( 4 SSs VAS   المعادلة 

الجملة.ح التقدم العدد  

0 16 3 0 االبتدائیة.ح   

x  x416   x3   tx االنتقالیة.ح   

3fx  4416  fx  03  fx  3fx النھائیة.ح   
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  :02ثالالم
 ھیاكل سیارة فإن عملیة التصنیع تتم بالشكل التالي 5عجلة و  20: إذا كان لدینا

  عدد مرات
إلتقاء العجالت 
 بالھیكل تجریبیا

  العجالتعدد 

A المختفیة  

  الھیاكلعدد 

S المختفیة 

  السیارتعدد 

V المتشكلة  

عملیة تقدم 
  x التصنیع

یمثل عدد 
 مرات اإللتقاء

 

1  4 1 1 X1=1  

2 8 2 2 X2=2  

3 12 3 3 X3=3  

5  16 4 4 X4=4   

6  20 5 5 X5=5 التقدم النھائي  

 

ونقول بأن   وكذلك بإنتھاء عدد العجالت في ھذه الحالة توقف التصنیع بإنتھاء عدد ھیاكل السیارات
  العملیة خضعت للشروط الستوكیومتریة

  یمكن ترجمة العملیة السابقة في. یبیاتجر التصنیعیمثل عدد مرات حدوث عملیة  X5=5والتقدم النھائي 

  :الجدول الوصفي التالي
  :لحساب التقدم االعظمي نتبع مایلي

  :بإعتبار الھیاكل تنتھي أوال نجد
505  xx  

  :بإعتبار العجالت تنتھي أوال نجد

5
4

20
0420  xx  

5maxصغرى للتقدم وعلیھ التقدم األعظمي ھو  أنھ التوجد قیمة  الحظن x  

  . معا ذن العاملین یختفیان تماماإإذن ال یوجد عامل محد، وال یوجد عامل موجود بالزیادة 

  
maxxxنالحظ أن  f  ) ةوعلیھ عملیة التصنیع تام) التقدم النھائي= التقدم األعظمي.  

  

  

  

  

)()()( 4 SSs VAS   المعادلة 

الجملة.ح التقدم العدد  
0 20 5 0 االبتدائیة.ح   

x  x420   x5   tx االنتقالیة.ح   
5fx  0420  fx  05  fx  5fx النھائیة.ح   

  :مالحظة
 .)قیمة تجریبیة(یمثل عدد إلتقاء المتفاعالت تجریبیا الكیمیائیة ھو التقدم الموافق للحالة النھائیة للجملة  fxالنھائي  التقدم -1

 .)نظریةقیمة ( نتھاء المتفاعل المحد ویحسب على إعتبار التفاعل تامھو التقدم الموافق إل: maxxالتقدم األعظمي  -2

maxxxإذا كان  -3 f  ینتھي أحد المتفاعلین أو ینتھیان معا.  ( فإن التفاعل تام( 

maxxxإذا كان  -4 f  معا من المتفاعلینكمیة تبقى . ( فإن التفاعل غیر تام( 
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  :03المثال
 :ھیاكل سیارة فإن عملیة التصنیع تتم بالشكل التالي 9عجلة و  34: إذا كان لدینا

  عدد مرات
إلتقاء العجالت 
 بالھیكل تجریبیا

  العجالتعدد 
A المختفیة  

  الھیاكلعدد 
S المختفیة 

  السیارتعدد 
V المتشكلة  

عملیة تقدم 
  x التصنیع

یمثل عدد 
 مرات اإللتقاء

 

1  4 1 1 X1=1  

2 8 2 2 X2=2  

3 12 3 3 X3=3  

4  16 4 4 X4=4   

5  20 5 5 X5=5   
6  24 6 6 X6=6   
7  28 7 7 X7=7   
8  32 8 8 X8=8 التقدم النھائي  

 
  .عجلة 2 بقي لم تنتھي العجالتوكذلك . ھیكل 1بقي  في ھذه الحالة توقف التصنیع لكن لم تنتھي الھیاكل

  .والیوجد عامل محد أو عامل بالزیادة. أي أن عملیة التصنیع غیر تامة

  
  .أي ان التقدم النھائي قیمة تجریبیة .عملیة التصنیع تجریبیایمثل عدد مرات حدوث  X8=8التقدم النھائي 

  :یمكن ترجمة العملیة السابقة في الجدول الوصفي الذي یرتبط بالتجربة 

                               )البد من حساب التقدم االعظمي( : حدا لعملیة التصنیع كان من المفروض یضع حدید العامل الذيت
  :نتبع مایلي التقدم االعظميلحساب 

  :بإعتبار الھیاكل تنتھي أوال نجد
909  xx  

  :بإعتبار العجالت تنتھي أوال نجد

5.8
4

34
0434  xx  

 5.8x نالحظ القیمة الصغرى للتقدم ھي

5.8maxوعلیھ التقدم األعظمي ھو   x .  

maxxxنالحظ أن  f  ) تامةغیر  وعلیھ عملیة التصنیع ) التقدم النھائي أكبرالتقدم األعظمي.  

  ).قیمة نظریة( تھاء العامل المحد بإعتبار العملیة تامةإن التقدم األعظمي ھو التقدم الموافق إلن: مالحظة

  
  

  

  

)()()( 4 SSs VAS   المعادلة 

الجملة.ح التقدم العدد  

0 34 9 0 االبتدائیة.ح   

x  x434   x9   tx االنتقالیة.ح   

8fx  3434  fx  19  fx  8fx النھائیة.ح   

  :مالحظة
التقدم  ھو المقدار الذي یأخذه  :اعتماد التقدم النھائي یجب   غیر تامأم  تامبما أننا مبدئیا أو مسبقا ال نعرف ھل التفاعل 

كتب في الحالة النھائیة ناألحسن و األفضل أثناء تمثیل جدول تقدم التفاعل ولذلك من . یمیائيعندما یتوقف التحول الك

 .لجمیع التحوالت الكیمیائیة مھما كان صنفھا وھو الحالة العامة  ألنھ یمثل الواقع التجریبيfxالتقدم النھائي 
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  أمثلة 

  :01مثال
mlVنمزج حجما قدره  1001  من كبریتات الحدید الثنائي  2

4
2 ,SOFe تركیزهmlC 2

1 10.3   مع حجم قدره

mlV 1002 من نترات الفضة 
3,NOAg  تركیزهmlC 2

2 10.3  .علما أن التحول ینمذج بالتفاعل التالي:  

)()(
3

)(
2

)( saqaqaq AgFeFeAg  
  

 .مثل جدول تقدم التفاعل -1

gAgm :إذا علمت أن كتلة الفضة المترسبة في نھایة التفاعل ھي -2 f 207.0)(  . 

 .fxأحسب التقدم النھائي  - أ

 .    maxxالتقدم االعظمي   -ب                                           

 .ماذا تستنتج؟   -ج                                                   

 )).التركیب المولي النھائي(( حدد حصیلة كمیة المادة النھائیة للمتفاعالت و النواتج  -3

 :یعطى الكتلة المولیة للفضة ھي  molgAgM /9.107 

 
  :01حل المثال

 .تمثیل جدول تقدم التفاعل -1

 :اب التقدم النھائيحس -أ -2

  :من خالل الجدول یتضح أن 

 
9.107

207.0


M

m
Agnx

f

ff  

molx f
310.918.1   
mmolx f .918.1  

 

  

 

 :حساب التقدم األعظمي - ب
mmolVCxxVC 3.0. 1111  mmolVCxxVC 3.0. 2222   

mmolxإذن التقدم األعظمي ھو  - 3max   نجد أن  وبالمقارنة مع التقدم النھائيmaxxx f  

 .تنتج أن التفاعل غیر تامسوعلیھ ن -

 )).التركیب المولي النھائي(( حصیلة كمیة المادة النھائیة للمتفاعالت و النواتج  -3
mmolx األعظميإحذر التعویض بقیمة التقدم  عزیزي التلمیذ 3max   في الخانة النھائیة للجدول بل نعوض بقیمة

mmolx دم النھائيالتق f .918.1 نجد .للجدول في الحالة النھائیة:  

  mmolxAgn ff 918,1  

  mmolxFen ff 918,13 

 
  mmolxVCFen ff 082.1918,13. 11

2 

 
  mmolxVCAgn ff 082.1918,132.2 

 

 

)()(
3

)(
2

)( saqaqaq AgFeFeAg  
 المعادلة 

الجملة.ح التقدم كمیة المادة  

0  0  11.VC  22 .VC  0 االبتدائیة.ح   

x  x  xVC 11.  xVC 22 .   tx االنتقالیة.ح   

fx  fx  fxVC 11.  fxVC 22 .  fx النھائیة.ح   
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  ).عتج 2012ھذا الجزء من بكالوریا (  :02مثال

  ومحلول بیكرومات البوتاسیوم یك لدراسة تطور التفاعل الحادث بین محلول حمض األوكسال   

بداللة الزمن، حضرنا مزیجا   

من محلول حمض  V1=100mLتفاعلیا یحتوي على حجم 

C1=3×10األوكسالیك الذي تركیزه المولي 
-2moL.L-1 

من محلول بیكرومات البوتاسیوم الذي  V2=100mLوحجم 

C2=0,8×10تركیزه المولي 
-2moL.L-1  وبضع قطرات من

نتابع تطور المزیج التفاعلي من . حمض الكبریت المركز

المتشكلة بداللة  خالل معایرة شوارد الكروم 

الذي یمثل ) 1-الشكل ( الزمن فنحصل على المنحنى البیاني 

بداللة  تطور التركیز المولي لشوارد الكروم 

  .tالزمن 

 عل من حیث مدة استغراقھ؟كیف نصنف ھذا التفا -1

انقل الجدّول على ورقة ( اعتمادا على المعطیات والمنحنى البیاني أكمل جدول التقدم الممیز لھذا التفاعل  -2

 ).اإلجابة

  المعادلة  

  الحالة  (mmoL)كمیة المادة 

  االبتدائیة      بوفرة      بوفرة

  االنتقالیة      بوفرة      بوفرة

  النھائیة      بوفرة      بوفرة

  ھل التفاعل تام أم غیر تام؟ لماذا؟

    :02حل المثال

 )).واضح أعد كتابة جدول التقدم وأكملھ -3- ألن السؤال  )mmol(في ھذه الحالة جدول تقدم یجب أن یكون أعداد بوحدة المول  (( 

 .فالتفاعل بطیئ بما ان المدة الزمنیة الممكنة لمتابعة ھذا التحول تقدر بالثواني -1

 :من المعطیات نجد:إكمال الجدول -2

mmolmolVCOCHn 310.310.100.10.3.)( 332
114221  

 
mmolmolVCOCrn 8.010.8.010.100.10.8.0.)( 332

22
2
721    

أنظر السؤال (( غیر تام مي ألننا النعرف ھل التحول تام أممن المنحني الیمكنك حساب التقدم االعظعزیزي التلمیذ  
  .ألن البیان من القیم التجریبیة )قیمة تجریبیة( یمكننا حساب التقدم النھائي وعلیھ من البیان ))أسفل الجدول

 ھومن البیان نجد التركیز النھائي 
  LmolCr f /10.8.0 33     ونعلم أن   

T

f

f
V

Crn
Cr



 
3

3 

ffومن جدول التقدم كمیة المادة النھائیة  xCrn .2)( 3 


إذن نجد    
T

f

f
V

x
Cr

.2
3 


  

: وعلیھ عبارة التقدم النھائي ھي
 

mmolmol
VCr

x
Tf

f 8.010.8.0
2

2.0.10.8

2

.
3

33

 




  

mmolx:               إذن f 8.0  
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  :بتوظیف القیم السابقة في الجدول نجد

  المعادلة 

  الحالة  (mmoL)كمیة المادة 

  االبتدائیة  3  8.0  بوفرة  0  0  بوفرة

  االنتقالیة  x8.0  x33  بوفرة  x6  x2  بوفرة

  النھائیة  6.0  0  بوفرة  6.1  8.4  بوفرة

  

2تام ألنھ یتمیز بوجود متفاعل محد ھو التفاعلنعم 
72OCr 0: الن)( 2

72 OCrn f  

  نتبع مایلي: في حالة السؤال أحسب التقدم االعظمي: مالحظة

mmolxx 1
3

3
033  أو                                                   mmolxx 8.008.0   

mmolx :مي ھووعلیھ التقدم االعظ 8.0max     )التقدم األعظمي یوافق القیمة الصغرى للتقدم (  

mmolxxنالحظ انھ  f 8.0max     وعلیھ بالفعل التفاعل تام  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظات
 fxیختلف في حسابھ عن التقدم النھائي  maxxإن التقدم األعظمي  -1

، كمیة مادة، كتلة، حجم،  تركیز( یحسب من القیم التجریبیة للحالة النھائیة للجملة مثال  fxالتقدم النھائي  -2

 .م النظریة على إعتبار ان التفاعل تامیحسب من القی maxxبینما التقدم األعظمي  ....)ناقلیة، ضغط،

إن التلمیذ لھ القدرة على التمییز بین التقدم النھائي واألعظمي الن لھ فكرة سابقة على ھذا األمر من السنة األولى  -3

maxxx (التقدم النھائي یساوي التقدم األعظمي   بحیث حیث اعتبرت التحوالت تامةمن التعلیم الثانوي  f  (. 

 .60-59-58-57-56-55- 54إرجع للوثیقة المرافقة للمنھاج الصفحات  

 .116-113الوثیقة المرافقة للمنھاج السنة ثالثة ثانوي كذلك تتطرق لھذا األمر في الوحدة األولى الصفحة  -4

التفاعل الذي ینص على أن زمن نصف التفاعل یمثل المدة  في السنة ثالثة ثانوي یوجد تعریف زمن نصف -5

 . من الكتاب المدرسي 26ضروریة لبلوغ التفاعل نصف تقدمھ النھائي الصفحة ال

 تتطرق إلى ھذا األمر ومن بینھا نجدتمارین البكالوریا  -6

 –عتج  2012التمرین األول الموضوع األول من بكالوریا  -

 -عتج 2011التمرین األول الموضوع الثاني بكالوریا  -

 -عتج 2014 التمرین األول الموضوع االول بكالوریا -

 .مرتب حسب التسلسل الزمني للوحدات من معرفة التقدم النھائي والتقدم االعظمي  إن الھدف -7

الوحدة االولى یتمثل في التمیز بین التقدمین  و كیفیة حساب كل تقدم ألنھما یختلفان في التعریف وكیفیة  -

  .الحساب

إدراج نسبة التقدم النھائي  یتمثل في الوحدة الرابعة -
maxx

x f
f  للتحول الغیر تام لغرض تبریر التوازن

 .الكیمیائي 

%.100  یتمثل في مراقبة مردود التفاعل الوحدة السادسة  -
maxx

x
r

f
  




