
I. التفاعل الكیمیائي–التحول الكیمیائي

التحول الكیمیائي.1

حین تختفي أنواع كیمیائیة "المجموعة الكیمیائیة"یحدث تحول لمجموعة األنواع الكیمیائیة 

."النواتج"وتظھر أنواع كیمیائیة جدیدة "المتفاعالت"

حالة المجموعة قبل انطالق التحول:الحالة البدئیة.

حالة المجموعة عند انتھاء التحول:الحالة النھائیة.

التفاعل الكیمیائي.2

.معادلة التفاعلر عنھ بیویتم التعب,ھو نمذجة مبسطة للتحول الكیمیائييالتفاعل الكیمیائ

:مثال

+2H:معادلة التفاعل
(aq) + Mg(s) Mg2+

(aq) + H2(g)

II.تطور كمیات مادة األنواع الكیمیائیة أثناء تحول كیمیائي

الجدول الوصفي للتفاعل–تقدم التفاعل .1

یسمى ,xللتعرف على حالة مجموعة كیمیائیة خالل تطورھا نستعمل مقدارا نرمز إلیھ ب 

.(mol):وحدتھ ھي,تقدم التفاعل

.الجدول الوصفيلوصف تطور مجموعة كیمیائیة نقوم بانجاز 

Mg(s)معادلة التفاعل + 2H+
(aq) Mg2+

(aq) + H2(g)

كمیات مادة المتفاعالت والنواتجتقدم التفاعلحالة التفاعل
xالحالة البدئیة = 000ni(H

+)ni(Mg)
xxxni(Hأثناء التفاعل

+) - 2xni(Mg) - x

المتفاعل المحد والمتفاعل الوفیر.2

المتبقي المتفاعل الوفیرو.النھائیةالمتفاعل الذي یختفي كلیا في الحالة,المتفاعل المحدنسمي 

.عند نھایة التحول

التقدم األقصى وحصیلة المادة.3

.عند اختفاء المتفاعل المحدxللتفاعل ھو قیمة تقدم التفاعل xmaxالتقدم األقصى 

ni(Mg) = 2 mol ; ni(H
+) = 2 mol



Mg(s)معادلة التفاعل + 2H+
(aq) Mg2+

(aq) + H2(g)

كمیات مادة المتفاعالت والنواتجتقدم التفاعلحالة التفاعل
xالحالة البدئیة = 0002 mol2 mol
xxx2أثناء التفاعل - 2x2 - x
xmaxxmaxxmax2الحالة النھائیة - 2xmax2 – xmax

:ھناك حالتان ممكنتان

 المتفاعل المحد ھوMg:nf(Mg) = 0xmax = 2 molnf(H
+) = -2 mol

.وھذا غیر ممكن

 المتفاعل المحد ھوH+:nf(H
+) = 0xmax = 1 molnf(Mg) = 1 mol

.+H:إذن المتفاعل المحد ھو

:حصیلة المادةومنھ نحدد كمیة مادة المتفاعالت والنواتج في الحالة النھائیة أي 

nf(Mg) = 1 mol ; nf(H
+) = 0 ; nf(Mg2+) = 1mol ; nf(H2) = 1 mol

إذا تم احترام نسب المعامالت التناسبیة بالنسبة لكمیات مادة المتفاعالت فإنھ عند نھایة :ملحوظة

.اخلیطا ستوكیومتریویسمى ,فال یكون ھناك متفاعل محد,التفاعل تختفي كل المتفاعالت

Mg:مثال + 2H+ Mg2+ + H2

III.حالة المتفاعالت الكیمیائیة التي تنتج غازات

Tتوقع الحجم النھائي لغاز ینتج عن تحول كیمیائي عند .1 = cte وp = cte

نعتبر التفاعل بین فلز الزنك ومحلول حمض الكلوریدریك حیث یتكون غاز ثنائي 

Zn(s):الھیدروجین وفق المعادلة + 2H+
(aq) Zn2+

(aq) + H2(g)

m(Zn):نعتبر الخلیط البدئي التالي = 0.11 g;V = 20 mL منHCl معC = 5 mol/L-1.

.المنبعثH2ارسم التركیب التجریبي الذي یمكن من قیاس حجم .1

.حدد نظریا حصیلة المادة للتفاعل.2

.لتفاعلتوقع الحجم النھائي للغاز المنبعث في شروط ا.3

Tتوقع الضغط النھائي لغاز ینتج عن تحول كیمیائي عند .2 = cte وV = cte

n(CO2):ھي1المنبعثة خالل تجربة النشاط CO2كمیة مادة غاز  = 1.2 10-2 mol.

:توقع ضغط الغاز في الشروط التالیة.1

 درجة حرارة الغاز ھي درجة الحرارة العادیةt = 20°C.

دون وجود الھواءالغاز محصور في القنینة.




