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 سرعة التفاعل الكيميائي
 0708للفرعين العلمي والزراعي 

 

 بشاتوه ذاألستاذ: معا

7010802870   

 مشمولة بأمثلة الكتاب سرعة التفاعل الكيميائيتحتوي الدوسية على شرح وحدة 

 باإلضافةوالثاني وأسئلة وإجابات الوحدة  األولوإجابات الفصل  أسئلةو

 سنوات 87سنوات ألكثر من  أسئلةإلى 

** ** ** ** 
 اسم الصفحة على الفيسبوك: األستاذ معاذ بشاتوه

 اسم القناة على اليوتيوب : األستاذ معاذ بشاتوه

 اسم الجروب على الفيسبوك: األستاذ معاذ بشاتوه || كيمياء التوجيهي
 

 



 7010802870 سرعة التفاعل األستاذ: معاذ بشاتوه

2 
 

 التفاعل الكيميائي األول: سرعةالفصل 

 وأفمنها ما يحدث بشكل سريع مثل احتراق الغابات  حدوثها،تتفاوت التفاعالت الكيميائية في سرعة 

كتفاعل الحموض والقواعد ومنها ما يحدث بشكل بطيء مثل صدأ  أيونيةالتفاعالت التي تجري في محاليل 

 األلماس في باطن األرض  أوتكون النفط  أوالحديد 

 تغير سرعة التفاعل مع الزمن 

فية تغير على كيالبيانات التي تم الحصول عليها بالتجربة والمتعلقة بالتفاعل التالي  سوف نتعرف من خالل

 .وتناقص التراكيز مرور الزمنسرعة التفاعل مع 

+  NO  2CO  ⟶  2CO  +  NO 

 )مول/لتر.ث(السرعة اللحظية )مول/لتر(NO]2[ )مول/لتر([CO] الزمن)ث(

7 70877 70877 904×87-3 

87 70720 70720 000×87-3 

07 707.7 707.7 800×87-3 

37 70797 70797 701×87-3 

97 70733 70733 70.×87-3 

877 70780 70780 708×87-3 

 يلي:نالحظ من خالل البيانات المعطاة في الجدول السابق ما 

  المواد المتفاعلة تكون اكبر ما يمكن عند الزمن صفر )بداية التفاعل( وتقل مع مرور الزمن.ان تراكيز 

 تكون سرعة التفاعل اعلى ما يمكن عند بداية التفاعل وتقل مع مرور الزمن الن التراكيز تقل  

 .سؤال: باالعتماد على الجدول السابق اجب عما يلي

 ثانية؟ 02ام  22متى تكون سرعة التفاعل اعلى عند الزمن  .1

 هل تبقى سرعة التفاعل ثابتة مع مرور الزمن ؟ .2

 ماذا يحدث لسرعة التفاعل مع تناقص تراكيز المواد المتفاعلة؟ .0

 الحل: 

 ث 22عند الزمن  .1

 ال .2

 تتناقص .0

  سرعة التفاعل في بداية التفاعل أي عند الزمن صفر وتكون اعلى ما  للتفاعل: هيالسرعة االبتدائية
 يمكن الن تراكيز المواد المتفاعلة تكون اعلى ما يمكن.

  سرعة التفاعل عند لحظة زمنية محددة خالل سير التفاعل. اللحظية: هيالسرعة 
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  د المتفاعلة والمواد الناتجةالشكل التالي الذي يمثل العالقة بين التركيز والزمن لكل من الموا إلىانظر  

 

  الزمنتركيز المواد المتفاعلة يكون اعلى ما يمكن عند الزمن صفر وتقل تدريجياً مع تقدم  أننالحظ. 

  تركيز المواد الناتجة يكون اقل ما يمكن عند الزمن صفر ويزداد تدريجيا مع تقدم الزمن أنونالحظ. 

  3NO2           4O2N متزن:على الشكل المجاور الذي يمثل سير التفاعل  (: اعتماداً 0787سؤال)وزاري

 

 

 س        التراكيز                                                                                      

                                                                                          

 ص                                                                                       

 ع      الزمن       ه           م                                                  

 .4O2Nما رمز المنحنى الذي يمثل التغير بتركيز  .8
 حالة االتزان.  إلىما الرمز الذي يمثل الزمن الالزم للوصول  .0
 في الفترة الزمنية بين )ع( و )م(. 3NOماذا يحدث لتركيز  .0

 يزداد.0     ـه. 2    . س1اإلجابة: 

 (:0774وزاريسؤال)

 

 الجواب:أ
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برسم العالقة بين تركيز احدى المواد المتفاعلة او الناتجة مع الزمن ثم قياس يمكن قياس السرعة اللحظية 

 كما هو مبين في الشكل التالي  ميل مماس المنحنى عند زمن محدد

 

ثانية برسم مماس المنحنى  .3عند زمن  COسؤال: يمكن إيجاد سرعة التفاعل السابق بداللة تغير تركيز 

 ثانية  .3عند الزمن 

 

ثانية وعليه يمكن  17مول/لتر ويقطع محور الزمن عند  7072المماس يقطع محور التركيز عند  أنالحظ 

 ثانية كاالتي:.3حساب السرعة اللحظية للتفاعل عند الزمن 

= السرعة اللحظيةقانون 
 التغير في التركيز

التغير في الزمن
=

(CO)∆

∆(ن)
  = 

2-2020

02-2
 مول/لتر.ث 12-9×507=
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 التركيز في سرعة التفاعل إثر 

  معينة تتناسب سرعة التفاعل تناسباً طردياً مع تركيز المواد المتفاعلة مرفوعة ألسس((X وتسمى رتبة

 التفاعل

  واحدة:قانون سرعة التفاعل لمادة متفاعلة A ⟶ D 

 KX[A]سرعة التفاعل = 

 ثابت سرعة التفاعل :Kحيث 

 : [A]          تركيز المادة المتفاعلة 

X              رتبة التفاعل للمادة :A 

  التفاعل.زيادة تركيز المادة المتفاعلة على سرعة  إثررتبة تفاعل المادة يبين لنا 

  قد تكون رتبةX كسر. أو 30008صفر 

  ويمكن إيجاد رتبةX  العلمية.من خالل التجارب 

 متفاعالت: تينانون سرعة التفاعل لمادق A+B ⟶D + E 

  = سرعة التفاعل[A]KX[B]Y 

 متفاعلة:  ادومثالث قانون سرعة التفاعل لA+B + C⟶D + E + F 

  = سرعة التفاعلK[A]X[B]Y [C]Z 

 .الرتبة الكلية للتفاعل = مجموع الرتب للمواد المتفاعلة=ن 
 .في الجدول التالي سوف نتعرف على وحدة ثابت السرعة للرتبة الكلية 

 (K)وحدة ثابت السرعة  الرتبة الكلية )ن(

 8-ث الرتبة( أحادي)8  

 لتر/مول.ث )ثنائي الرتبة(0

 .ث0/مول0لتر )ثالثي الرتبة(3

 .ث3/مول3لتر )رباعي الرتبة(9 
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 . الجدول التالي يبين ماذا يحدث للسرعة عند مضاعفة التركيز 

 توضيح     تضاعف السرعة تضاعف التركيز رتبة التفاعل

 X =7     8=07 تبقى ثابتة 0 7

 X=7      8=37 ثابتةتبقى  3
8 0 0 08=0   X    =8 

3 3 38=3      X=8 
0 0 9 00=9    X   =0 

3 4 30=4       X=0  
3 0 1 03=1      X =3   

3 00 33=00     X=3   

  السرعة تبقى ثابتة عندما تكون رتبة التفاعل صفر أننالحظ. 

 A ⟶ D   التالي الذي يتم عند درجة حرارة معينةسؤال: من خالل دراستك للتفاعل االفتراضي الغازي 

 اجب عما يلي:          

  ما هي رتبة المادةA .في كل من الحاالت التالية 

 مرتين وتضاعفت السرعة مرتين. Aمضاعفة تركيز  -أ

 ثالث مرات وتضاعفت السرعة تسع مرات. Aمضاعفة تركيز  -ب

 مرتين وتضاعفت السرعة ثمان مرات. Aمضاعفة تركيز  -ت

 ثالث مرات وتضاعفت السرعة سبعة وعشرون مرة. Aمضاعفة تركيز  -ث

 .مرات وتضاعفت السرعة ستة عشر مرة أربع Aمضاعفة تركيز  -ج

 الحل:

 2X=2     X=1 -أ

 0X=9     X=2 -ب

 2X=0     X=0 -ت

 0X=25   X=0 -ث

 4X=10   X=2 -ج
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 الجدول.تم تسجيل البيانات المبينة في    A + B ⟶C + D االتي:التفاعل  (: في0771سؤال)وزاري

 

 .Aالمادة  إلىما رتبة التفاعل بالنسبة  .1

 .Bالمادة  إلىما رتبة التفاعل بالنسبة  .2

 التفاعل.اكتب قانون سرعة  .0

 .Kجد قيمة  .4

 .مول/لتر703=[B]احسب سرعة التفاعل عندما تكون  .7

 الحل:

وبعد  102وهذا نجده في التجربتين  Bويثبت تركيز  Aنختار تجربتين يتغير فيهما تركيز  Aرتبة  إليجاد .1

 ذات التركيز األكبر على التجربة ذات التركيز األقل كتالي. التجربتين، التجربةذلك نقسم 

 = Y (
202

202
) × X (

402

202
) ×

K

K
=

0-12×2
0-12×2

 =    1  =2X    Xصفر = 

وبعد  100وهذا نجده في التجربتين  Aويثبت تركيز  Bنختار تجربتين يتغير فيهما تركيز  Bرتبة  إليجاد .2

 ذات التركيز األكبر على التجربة ذات التركيز األقل كتالي. التجربتين، التجربةذلك نقسم 

   = Y (
204

202
) × X (

202

202
) ×

K

K
=

0×12-0

2×12-0
 =  4  =2Y    Y =2 

 K2 [B]سرعة التفاعل =  .0

4. 2×12-0=K(2×12-1)2
  ⟸ 2×12-0

 =K(4×12-2(⟸  K=7×12-2مول/لتر.ث 

  2(1-12×0×)2-12×7س=⟸ K2[B]س= .7

 مول/لتر0-12×407=2-12×9×2-12×7س=

 

رقم 
 التجربة

[A] [B] سرعة استهالك 

(Aمول/لتر.ث) 

8 7007 7007 0×87-3 

0 7097 7007 0×87-3 

3 7007 7097 1×87-3 
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    C2 A + B الجدول التالي تفاعل افتراضي عند درجة حرارة معينة: (: يبين0784سؤال)وزاري

 :األتيةادرسه جيداً ثم اجب عن األسئلة 

 .Aما رتبة تفاعل المادة  .1

 .Bما رتبة تفاعل المادة  .2

 اكتب قانون سرعة التفاعل. .0

 .Kاحسب قيمة ثابت السرعة  .4

 .9في تجربة رقم  Bما قيمة تركيز  .7

 .أسئلة إضافية على الجدول 

 كان  إذاما هي سرعة التفاعل  .0

 [A] =708  ، مول/لتر[B]=700 .مول/لتر 

 مرتين. Bثالث مرات ومضاعفة  Aكم مرة تتضاعف السرعة عند مضاعفة  .5

 .ثالث مرات [B]مرتين ومضاعفة  [A]عند مضاعفة  8التجربة رقم  كم تصبح سرعة التفاعل في .0

 الحل:

وبعد  102وهذا نجده في التجربتين  Bويثبت تركيز  Aنختار تجربتين يتغير فيهما تركيز  Aاليجاد رتبة  .1

 ذات التركيز األكبر على التجربة ذات التركيز األقل كتالي. التجربتين، التجربةذلك نقسم 

 = Y (
102

102
) × X (

402

202
) ×

K

K
=

0-12×2
0-12×2

 =    1  =2X    Xصفر = 

وبعد  100وهذا نجده في التجربتين  Aويثبت تركيز  Bنختار تجربتين يتغير فيهما تركيز  Bرتبة  إليجاد .2

 ذات التركيز األكبر على التجربة ذات التركيز األقل كتالي. التجربتين، التجربةذلك نقسم 

   = Y (
204

201
) × X (

202

202
) ×

K

K
=

02×12-0

2×12-0
 =  10  =4Y    Y =2 

 K2 [B]سرعة التفاعل =  .0

4. 2×12-3=K(201)0⟸2×12-3
 =K(1×12-0) ⟸  K=202ث/موللتر. 

=2س⟸  2س(×)12-8×2=12-3×0 .7
3-12×0

8-12×2
 8-12×2س=⟸0-12×4=2س⟸ 

 3-12×0=2-12×4×1-12×2=0(202×)7(201×)202=السرعة .0
 مرات سوف تتضاعف السرعة4=22×02 .5
 KX[B]Y  ⟸ 202×]2202×2[7 ×]201×0[0⟸10202[A]=سرعة التفاعل .0

رقم 
 التجربة

[A] 
 مول/لتر

[B] 
 مول/لتر

سرعة 
التفاعل 

 مول/لتر.ث

8 7070 708 0×87-3 

0 7079 708 0×87-3 

3 7070 709 30×87-3 

 3-87×1 ؟؟ 7078 9
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 2CO+    O2H3CO2H  وفقاً للمعادلة التالية: 3CO2Hسؤال: يتحلل 

 .3CO2Hما رتبة التفاعل للمادة  .8

 قانون سرعة التفاعل.اكتب  .0

 لهذا التفاعل. Kاحسب قيمة  .3

 س وذلك عندما °37احسب سرعة تفكك هذا التفاعل عند  .9

 مول/لتر. 7070التركيز  يكون

 الحل:

 من الجدول .102سوف نختار التجربتين  .1
  K3CO2[HX[سرعة التفاعل=

⟸  X (
2020

2024
) ×

K

K
=

0×12-4

2×12-4
     4  =2X    X =2 

  K3CO2[H2[ سرعة التفاعل= .2

0. 0×12-4=K(×2020)2⟸ K=20127لتر/مول.ث 

 K3CO2[H2⟸127×12-0(×2025)2[ =سرعة التفاعل .4

 /لتر.ثمول12-4×00127=12-4×49×12-0×127⟸                                

 تم الحصول على البيانات المبينة في الجدول C4  2+B2Aالتفاعل االتي  (: في8007سؤال)وزاري

 :األتيةادرسه جيداً واجب عن األسئلة 

 .Aة لمادلما رتبة التفاعل  .8

 .Bة لمادلما رتبة التفاعل  .0

 .Kاحسب قيمة ثابت السرعة  .3

 احسب سرعة التفاعل عندما يكون  .9

= [B]=[A]      708.مول/لتر 
 حاول حل السؤال بنفسك 

 3-12×10 (4  120×2010 (0    1 (2      2( 1النهائي:الجواب 

رقم 
 التجربة

]3CO2[H 
 مول/لتر

 السرعة
 مول/لتر.ث

8 7071 1×87-9 

0 7079 0×87-9 

3 7070 70.×87-9 

 

رقم 
 التجربة

[A] 
 مول/لتر

[B] 
 مول/لتر

سرعة 
 التفاعل

 مول/لتر.ث

8 7073 700 7070 

0 7072 709 7082 

3 7073 702 7081 
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تم الحصول على البيانات المبينة في  2B2A  B2A+2(:في التفاعل االتي 0774سؤال)وزاري

 الجدول

 ادرسه جيداً واجب عن األسئلة االتية:

 .B،Aما رتبة التفاعل لكل من المادتين  ..

 اكتب قانون سرعة التفاعل. .2

 احسب سرعة التفاعل عندما يكون  .0

=[B]=[A]      90..مول/لتر 

 أسئلة إضافية على الجدول.

 الى الربع. Bمرات وانخفض  أربع Aتضاعف  إذا 8كم تصبح سرعة التفاعل في التجربة رقم  .0
 الحل:

ومن ثم نجد  Bلذلك سوف نجد رتبة  Bفي تجارب  تراكيز متساويةال يوجد  ألنه Aال نستطيع إيجاد رتبة  .1

 .Aرتبة 

   = Y (
0090

1054
) × X (

001

001
) ×

K

K
=

2-12×0
2-12×2

   4  =4Y    Y =1   

 2،1سوف نختار  0،1سوف نختار تجربتين ما عدا  Aاالن سنجد رتبة 

   = 
1

(
0040

1054
) × X (

002

001
) ×

K

K
=

2-12×4
2-12×2

 =  2  =2X×2⟸2X=1  Xصفر= 

 K ]A[ 2]B[ 1⟸K  [B] 1=  التفاعل سرعة .2

طبعا نستطيع اختيار أي  1رقم  نختار التجربة التفاعل سوفأوال حتى نستطيع إيجاد سرعة  Kنجد  .0

 تجربة

2×12-2=K(×1054)1⟸K=10149×12-21-ث 

 لترث/مولK [B] 8⟸10149×12-2(×407)1=7015×12-2سرعة التفاعل = 

×)K [B] 8⟸10149×12-2سرعة التفاعل =  .4
1

4
× 4.7)1=1029×12-2 

رقم 
 التجربة

[A] 
 مول/لتر

[B] 
 مول/لتر

سرعة 
 التفاعل

 مول/لتر.ث

8 308 8009 0×87-0 

0 200 3091 9×87-0 

3 308 2042 1×87-0 
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علمت  إذا C  2+ B Aاالفتراضي: الجدول االتي بيانات التفاعل  (: يبين0788نمط وزاري )سؤال 

 أجب عن األسئلة االتية. مول.ثلتر/ هي:وحدة ثابت السرعة لهذا التفاعل  أن

 ما قيمة سرعة التفاعل المشار اليها بالرمز )ص(. .8

 التفاعل.اكتب قانون السرعة لهذا  .0

 .Kما قيمة ثابت السرعة  .3

 أسئلة إضافية على الجدول.

 مول/لتر 708=[A]  احسب سرعة التفاعل اذا كان  .9

[B]=708 .مول/لتر 

 مرات.ثالث  [B]ومضاعفة  مرتين، [A]عند مضاعفة  السرعة،كم مرة تتضاعف  .7

 الحل:

 ومن ثم نجد )ص(. B، Aاوالً يجب علينا إيجاد رتبة  .1
 2،1التجربتين من  Bرتبة  نجد

   = Y (
2022

2021
) × X (

2021

2021
) ×

K

K
=

2-12×4
2-12×2

 =  2  =2Y    Y =1   

 2وتساوي  Kمعطاة بالسؤال من خالل وحدة الرتبة الكلية  الن A =1رتبة  أما   

=K 1من التجربة رقم  Kسنجد قيمة  األن  

0-12×2
0-12×1×0-12×1

 لتر/مول.ث 122×2⟸  

 موثلتر/ 2-12×0=1]2022[1 ]2022[× 122×2=ص سوف نوجد قيمة األن  

  K1[B]1[A]=سرعة التفاعل .2

 (1من التجربة ) .0

K=

0-12×2
0-12×1×0-12×1

 لتر/مول.ث 122×2⟸  

 مول/لتر.ث2=1]201[1]201[×122×2=سرعة التفاعل ⟸K1[B]1[A]=سرعة التفاعل .4

 . مرات 0=1]0[1]2[ .7

رقم 
 التجربة

[A] 
 مول/لتر

[B] 
 مول/لتر

 سرعة التفاعل
 مول/لتر.ث

8 7078 7078 0×87-0 

0 7078 7070 9×87-0 

 ص 7070 7070 3
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تم الحصول على البيانات المبينة في الجدول  X    A + B2 االتي:(: في التفاعل 0774سؤال)وزاري

 ادرسه جيداً واجب عن األسئلة التي تليه.

 

 .A.ما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة 8
 .3علماً بإن رتبة التفاعل الكلي تساوي 3في التجربة رقم  B.ما سرعة استهالك 0

 .K.اكتب وحدة 3
 الحل:

1.    = Y (
204

204
) × X (

200

202
) ×

K

K
=

000×12-2

012×12-2
 =  0  =0X    X =1   

ومن ثم  2 أو 1من أي تجربة  Kسوف نوجد قيمة  ، االنB=2إذن رتبة  0بما انه الرتبة الكلية تساوي  .2
 نوجد سرعة التفاعل.

=K  2(204) 1(202(التفاعل= سرعة⇐ 1سوف نختار تجربة
012×12-2

2×12-1×01×12-2
  ⟸0700×12-2  

 مول/لتر.ث B = [A]K 1[B]2⟸ 0007×12-0×]002[1]002[2= 7022×12-0ة استهالك سرع

 .ث2/مول2لتر .0

تم الحصول على البيانات المبينة  5O2N2    2O+  2NO4 (:في التفاعل االتي:0774سؤال)وزاري

 يةالتالفي الجدول ،ادرسه جيداً ثم اجب عن األسئلة 

 

 .2NOما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .8
 .2Oما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .0
 .Kاحسب قيمة ثابت سرعة التفاعل  .3
  حاول حل السؤال بنفسك 

 لتر/مول.ث 12(0( صفر   2   2(1النهائي الجواب 

 )مول/لتر.ث( Bسرعة استهالك  مول/لتر[B] مول/لتر[A] رقم التجربة

8 700 709 008×87-0 

0 702 709 203×87-0 

 ؟؟؟ 701 702 3

رقم 
 التجربة

]2[NO 
 مول/لتر

]2[O 
 مول/لتر

 سرعة التفاعل
 مول/لتر.ث

8 7078 7078 800×87-3 

0 7078 7070 800×87-3 

3 7070 7070 901×87-3 
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  D 4A + B + C2 االفتراضي:الجدول االتي بيانات التفاعل  (: يبين0782وزاري )سؤال 

 ادرسه ثم اجب عم يليه من أسئلة.       

 .Aما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .1

 .Bما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .2

 .Cما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .0

 .Kما قيمة ثابت السرعة  .4

 الحل:

 0،1نختار التجربتين رقم  .1

   = Z (
201

201
) × Y (

202

202
)  X (

202

201
) ×

K

K
=

0×12-0

2×12-0
 =  4  =2X    X =2 

 2،1نختار التجربتين رقم  .2

   = Z (
201

201
) × Y (

204

202
)  X (

201

201
) ×

K

K
=

4×12-0

2×12-0
 =  2  =2Y    Y =1 

 4،0نختار التجربتين رقم  .0

   = Z (
202

201
) × Y (

202

202
)  X (

202

202
) ×

K

K
=

0×12-0

0×12-0
 =  1  =2Z    Z =صفر 

 1من التجربة رقم  K نجد قيمة  .4

2×12-3=]K201[2]202[1 ⟸   K=

3-12×2
8-12×2×0-12×1

 .ث2/مول2لتر 1=

 

 

 سرعة التفاعل مول/لتر.ث مول/لتر [C] مول/لتر [B] مول/لتر [A] رقم التجربة

8 708 700 708 0×87-3 

0 708 709 708 9×87-3 

3 700 700 708 1×87-3 

9 700 700 700 1×87-0 
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  D 3A + B + C االفتراضي:الجدول االتي بيانات التفاعل  (: يبين0780وزاري )سؤال   

 ادرسه ثم اجب عم يليه من أسئلة. معينة،( عند درجة حرارة 3) والذي رتبته الكلية       

 .Cما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .8
 ما قيمة سرعة التفاعل المشار اليها بالرمز س. .0
 التركيز المشار اليه بالرمز ص.ما قيمة  .3
مرتين عند نفس  Cمرتين وتركيز المادة  Bثالث مرات وتركيز المادة  [A]عند مضاعفة تركيز المادة  .9

 .كم مرة تتضاعف سرعة التفاعل الشروط،
 الحل:

 4،1من التجربتين رقم  Cنوجد رتبة  .1

   = Z (
2024

2022
) × Y (

2022

2022
)  X (

2022

2022
) ×

K

K
=

2-12×0
2-12×4

 =  2  =2Z    Z =1   

 2،1من التجربتين  Bجد رتبة ونوف س ،(ايضاً لنستطيع إيجاد )س A، Bعلينا إيجاد رتبة  .2

   = Z (
2022

2022
) × Y (

2020

2022
)  X (

2022

2022
) ×

K

K
=

2-12×4
2-12×4

 =  1  =0Y    Y =صفر 

    0النه الرتبة الكلية المعطاة في السؤال تساوي    A =2رتبة  
 (1من التجربة ) Kاالن سوف نوجد قيمة   

       4×12-2=K]2022[2]2022[2] 2022[1  ⟸ K=
4×12-2

4×12-4×2×12-2
=7×120 

 2-12×1=]2022 [2]2022[2]1202 [×120×7س=    

=2ص ⟸1]2022 [2]2022[2]ص[×120×7=12-7×7.  0
7×12-7

2-12×1×012×7
 0-12×1ص= 

 مرة 10=21×02   .4

 لترثالسرعة االبتدائية للتفاعل مول/ مول/لتر [C] مول/لتر [B] مول/لتر [A] رقم التجربة

8 7070 7070 7070 9×87-0 

0 7070 7072 7070 9×87-0 

 س 7070 7070 7078 3

9 7070 7070 7079 1×87-0 

 .-87×. 7078 7078 ص .
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تم تسجيل البيانات المبينة في الجدول D+  E+  Fاالتي: النواتج  (: التفاعل0771سؤال)وزاري
 األتية.المجاور ادرسه، ثم اجب عن األسئلة 

 مول/لتر.ث Dمعدل استهالك  مول/لتر[F] مول/لتر [E] مول/لتر[D] رقم التجربة

8 7087 7087 7007 909×87-2 

0 7087 7087 7097 101×87-2 

3 7087 707. 7007 909×87-2 

9 7037 7087 7007 8030×87-. 

 ؟؟ 7007 7007 7007 .

 2-87×101 7087 7087 ؟؟ 2

 .D,F,Eما رتبة التفاعل بالنسبة لكل من المواد  .1
 اكتب قانون سرعة التفاعل. .2
 ..في التجربة رقم  Dاحسب معدل استهالك المادة  .0
 .2في التجربة رقم  Dاحسب تركيز المادة  .4

 :الحل

 2،1من التجربتين رقم  Fنجد رتبة  .1

   = Z (
2012

2012
) × Y (

2012

2012
) × X (

2042

2022
) ×

K

K
=

7-12×000
0-12×404

 =  2  =2X    X =1   

 0،1من التجربتين رقم  Eنجد رتبة    

   = Z (
2012

2012
) × Y (

2072

2012
) × 1 (

2022

2022
) ×

K

K
=

0-12×404
0-12×404

 =  1  =7Y    Y =صفر   

 4،1من التجربتين رقم  Dنجد رتبة    

   = Z (
2002

2012
) × 2 (

2012

2012
) × 1 (

2022

2022
) ×

K

K
=

7-12×1002
0-12×404

 =  0  =0Z    Z=1   

 K]D[1[F]1سرعة التفاعل= .2

 من أي تجربة Kنستطيع إيجاد  Kنجد قيمة  1من التجربة 

404×12-2=K]201[1]202[1 ⟸   K=
404×12-5

1×12-1×2×12-1
 لتر/مول.ث .-12×22=

 مول/لتر.ثK1[F]1=22×12-.(×202)1(×202)1=00×12-0[D]سرعة التفاعل= 7من التجربة 

0. 000×12-0=22×12-.[D]1(×201)1 ⟸  D=
5-12×000

22×12-7×1×12-1
 مول/لتر204=
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  A + B + C  االفتراضي: النواتجالجدول االتي بيانات التفاعل  (: يبين0781وزاري )سؤال 

 ادرسه ثم اجب عم يليه من أسئلة.       

 .Aما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .1

 .Bما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .2

 .Cما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .0

 اكتب قانون السرعة لهذا التفاعل. .4

 .Kما قيمة ثابت السرعة  .7

 بنفسك السؤال حل حاول

  KA[2]B[1   7)201[سرعة التفاعل=( 4    ( صفر0    1(2   2(1:الجواب النهائي 

تم الحصول على  2O+Cl2+HNO    HCl2+  2NO التفاعل االتي: (: في07889سؤال)وزاري

 جيداً ثم اجب عن األسئلة التاليه. الجدول، ادرسهالبيانات المبينة في 

 .2NOما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .8

 .HClما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .0

 اكتب قانون السرعة لهذا التفاعل. .3

 .Kاحسب قيمة ثابت سرعة التفاعل  .9

 حاول حل السؤال بنفسك

 K2NO[1]HCl[1     4 )2021 [( سرعة التفاعل=0      1(2     1(1الجواب النهائي: 

 

 

 

 لترثلتفاعل مول/سرعة ا مول/لتر [C] مول/لتر [B] مول/لتر [A] التجربة رقم

1 201 202 201 2×12-. 

2 201 204 201 4×12-. 

0 202 202 201 0×12-. 

4 202 202 202 0×12-. 

رقم 
 التجربة

]2NO[ 
 مول/لتر

]2O[ 
 مول/لتر

 سرعة التفاعل
 مول/لتر.ث

1 2002 2002 000×12-3 

2 1022 2002 502×12-3 

0 2002 1022 502×12-3 
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 X    A + B2 االتي:ل دراستك للتفاعل االفتراضي خال سؤال: من

 KA[8]B[0[فاعل =كان قانون السرعة لهذا الت إذا        

 .ضعف إلى Bالنصف وزاد  إلى Aانخفض  إذامرة ستتضاعف السرعة كم  .1

 مرات.ثالث  B، Aكم مرة ستتضاعف السرعة عند مضاعفة  .2

 الحل:

1. (
1

2
)1(2)2 = 

1

2
 مرة ستتضاعف السرعة 2=4×

 مرة ستتضاعف السرعة  25=2(0)1(0) .2

 C + D    A + Bسؤال: في التفاعل التالي االتي: 

مرات تتضاعف سرعة  3 [A]وعند مضاعفة  مرات،9مرة فإن السرعة تضاعفت  82[B]مضاعفة عند 

  يلي:مرة اجب عما  00التفاعل 

 التفاعل.اكتب قانون سرعة  .1
 .مرة 09حتى تتضاعف سرعة التفاعل  [A]كم مرة يجب مضاعفة  مرات، 4 [B]تضاعف تركيز  إذا .2

 الحل:

1. 10Y=10  Y=
1

2
 =   B رتبة   

1

2
 

    0X=25 X =0    رتبةA=0 

 K0[B]8\0[A]سرعة التفاعل=    

 0\8 ]9[0]ص[ Kالتفاعل= سرعة  .2

      ]0[0]ص[=24            

 0=0ص             

 2ص=             
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  + C + D    B2Aسؤال: في التفاعل التالي االتي: 

ولكن عند  Bمرات مع ثبات التركيز  4مرات تتضاعف سرعة التفاعل  3 [A] تركيز عند مضاعفةوجد 

  يلي:اجب عما مرة  32مرات تضاعفت السرعة  أربع Bثالث مرات ومضاعفة تركيز  Aمضاعفة تركيز 

 A.ما هي رتبة  .1

 .Bما هي رتبة  .2

 اكتب قانون سرعة التفاعل . .0

مول/لتر 700= [B]مول/لتر وA[=708[عندما يكون  مول/لتر.دقيقة9-87×8اذا كانت سرعة التفاعل = .4

 .لهذا التفاعل مع ذكر وحدته Kفما هي قيمة ثابت السرعة 

 الحل:

1. 0X=9      X=2 

2. (0)2(.4)Y=00  ⟸9×4Y=00  ⟸4Y=4    Y=1 

 K2[B]1[A]السرعة = .0

4. 1×12-4=K(×201)2(×202)1 

K=
1×12-9

1×12-0×2×12-8
 .دقيقة2/مول2لتر12-2×7=

  NO  2CO  ⟶  2CO  +  NO  +من خالل دراستك للتفاعل االتي:  سؤال:

 ثالث مرات مع بقاء  COثالث مرات عند مضاعفة تركيز سرعة التفاعل تتضاعف  أناذا علمت        

 لتر/مول.ث K=0×87-3ثابت وان قيمة ثابت سرعة  2NOتركيز        

 .COما رتبة المادة  .8

 .2NOما رتبة المادة  .0

 اكتب قانون سرعة التفاعل. .3

 مول/لترNO=703]2[مول/لتر  ،  700=]CO[اوجد سرعة التفاعل اذا كان  .9

 المعطاة في السؤال Kمن وحدة  2الحل:الرتبة الكلية = 

1. (0)X=0  X=1   

2. Y=1 

 K1]2[NO1[CO]السرعة= .0

 .-12×12=8-12×0×8-12×2×3-12×2=8(200×)8(202)×3-12×2=السرعة .4
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  X  + Z3  ⟶  M2R+ 2(:التفاعل االفتراضي االتي يحدث عند درجة حرارة معينة:.078سؤال)وزاري

مرات  3تتضاعف سرعة التفاعل  ثابتاً( Mثالث مرات )مع بقاء تركيز  Rوجد انه عند مضاعفة تركيز 

 مرة اجب عن األسئلة االتية. 00مرات تتضاعف سرعة التفاعل  R,M 3وعند مضاعفة تركيز كل من 

 .Rما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .8
 .Mما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .0
،احسب قيمة مول/لتر708[R]=[M]=(مول/لتر.ث عندما .-87×0اذا كانت سرعة التفاعل تساوي) .3

 .Kثابت السرعة  
 الحل:

1. 0X=0   X=1 

2. 01×0Y=25   0Y=9  Y=2 

 KR[1]M[2[=التفاعل سرعة .0

    2×12-7=K(×102)8(×102)0 ⟸K =
.-12×2

0-12×1×8-12×1
 .دقيقة2/مول2لتر12-2×2=

،اذا علمت ان سرعة التفاعل تتضاعف   + C     B2A(في التفاعل االفتراضي :0780سؤال)وزاري

 اجب عما يأتي: 0 يتساو لالرتبة الكلية للتفاع،وان [B]مرتين وثبات[A]مرات عند مضاعفة 9

 .Bما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  .8

 اكتب قانون السرعة لهذا التفاعل. .0

 مول/لتر.700= [A]=[B]مول/لتر.ث عندما 3-87×0اذا كانت سرعة التفاعل تساوي  .3

 الحل:

1. 2X=4  X=2   Y=صفر 

 K2[A]=سرعة التفاعل .2

0. K=
3-12×2
0-12×4

 لتر/مول.دقيقة2027=
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  C + D    A + Bسؤال: وجد في هذا التفاعل : 

 ثابتاً تضاعفت السرعة مرتان Bوبقاء تركيز مرتان  Aانه عند مضاعفة تركيز        

 مرة. 82اربع مرات لكل منهما تضاعفت السرعة  A,Bولكن عند مضاعفة       

 ما يلي: أوجدبناْءاً على ذلك       

 .Aرتبة المادة  .8

 .Bرتبة المادة  .0

 اكتب قانون سرعة التفاعل. .3

 الحل:

1. (2)X=2    X=1 

2. (4)1(×4)Y=10   (4)Y=4     Y=1 

 K]A[1]B[ 1السرعة= .3

   + C  2    B2A:دراستك للتفاعل االفتراضي االتي سؤال:من خالل

 [B]عند ثبات تركيز مرات  أربع [A]عند مضاعفة تركيز  مرة 82سرعة التفاعل تتضاعف  أن لوحظ     

 مرة. 80الثلث انخفضت سرعة التفاعل  إلى [B]النصف ونقصان  إلى [A]عند نقصان  أما     

 .Aما هي رتبة المادة  .8

 .Bما هي رتبة المادة  .0

 سرعة التفاعل. اكتب قانون .3

 الحل:

1. 4X=10  X=2    

2. (
1

2
)0 × (

1

0
)Y = 

1

12
 ⟸ (

1

4
( × )

1

0
)Y  =

1

12
    ⟸(

1

0
)Y  =

1

4
  ⟸ Y=1  

    K2[B]1[A]السرعة = .0
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   + C  +   D  2    B2Aخالل دراستك للتفاعل االفتراضي االتي: سؤال: من

 [B]مرات عند ثبات تركيز  ثالث [A]عند مضاعفة تركيز  اتمر 4لوحظ ان سرعة التفاعل تتضاعف      

 . مرات3الثلث انخفضت سرعة التفاعل  إلى [B]ونقصان  ثالث مرات [A] مضاعفةعند  أما     

 .Aما هي رتبة المادة  .9

 .Bما هي رتبة المادة  ..

 اكتب قانون سرعة التفاعل. .2

 الحل:

1. 0X=9  X=2    

2. (0)0 ( ×
1

0
)Y  =0     ⟸(

1

0
)Y  =

0

9
   ⟸    (

1

0
)Y  =

1

0
      Y=1 

    K2[B]1[A]السرعة = .0

  X    A + B2من خالل دراستك للتفاعل االفتراضي االتي :  سؤال:

   KA[8]B[0[فاعل =كان قانون السرعة لهذا الت إذا

  .متساويان A,Bتراكيز عندما تكون  مول/لتر.ث 9-87×0بإن سرعة التفاعل تساوي علمياً وجد 

 :جد سرعة التفاعل في الحاالت التالية

  .ثالث مرات A,Bعند مضاعفة التركيز ل  .8

 ثالث مرات. Bمرتين وتركيز  Aمضاعفة تركيز  .0

 الحل:

 مرة ستتضاعف السرعة 25 = 2(0) × 1(0) .1

 9-12 × 52 =9-12 × 2 × 25 تصبح السرعة = إذا

 مرة ستتضاعف السرعة 10 = 2(0) ×1(2)  .2

 9-12×10=9-12× 2× 10ستصبح السرعة=  إذا
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  X    A + B2 االتي:سؤال: من خالل دراستك للتفاعل االفتراضي  

مول/لتر.ث  2-87×0اذا كانت سرعة التفاعل تساوي   KA[8]B[0[فاعل =كان قانون السرعة لهذا التاذا 

 اجب عما يلي:مول/لتر 708=[B]مول/لتر 700=[A]عندما يكون 

 مع ذكر وحدته. Kاحسب قيمة الثابت  .8

 ثالث مرات. Bمرتين ومضاعفة تركيز  Aاحسب سرعة التفاعل عند مضاعفة تركيز  .0

 الحل:

    K8[B]0[A]السرعة = .1

2×12-2=K(×202)8(×102)0⟸K=
2×12-2

2×12-8×1×12-0
=

2-12×2

3-12×2
 .ث2/مول2لتر 12-3×1=

 9-12×00=2(201×0×)1(202×2)×3-21×1=سرعة التفاعل .2
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 نظرية التصادم الثاني: فروضالفصل 

  الكيميائي.لتفسير كيفية حدوث التفاعل وضع العلماء نظرية  

  فرضيات:نظرية التصادم عدة تتضمن 

ل يعني انه ال يحدث تفاع)لحدوث تفاعل كيميائي التصادم بين دقائق المواد المتفاعلة شرط أساسي  .8

 .(بدون حدوث تصادم بين دقائقها

سرعة التفاعل الكيميائي تتناسب طردياً مع عدد التصادمات الحاصلة بين دقائق المواد المتفاعلة في  .0

حدوث يعني انه كلما زادت عدد التصادمات بين المواد المتفاعلة زادت احتمالية )زمن وحدة 

 تفاعل(.

 يكون التصادم بين دقائق المواد المتفاعلة تصادماً فعاالً. أن .3

  تكوين نواتج. إلىالذي يؤدي التصادم الفعال: هو التصادم 

  فعال.التصادم الالشروط الواجب توافرها لحدوث 

تصادم الدقائق باالتجاه الذي  أنأي  مناسباً،يكون اتجاه التصادم بين دقائق المواد المتفاعلة  أن .8

 تكوين نواتج. إلىيؤدي 

 

 إعادة تكوين المواد المتفاعلة. إلىيؤدي  ألنهيعتبر تصادم غير فعال (أ)مالحظة: التصادم في الوضع

 تكوين نواتج جديدة. إلىيؤدي  ألنهالتصادم في الوضع)ب( يعتبر تصادم فعال           

من الطاقة يكفي لكسر الروابط بين ذراتها  أدنيعند تصادمها حداً  المتفاعلةتمتلك الدقائق  أن .0

ويسمى هذا الحد األدنى من الطاقة بطاقة  نواتج،تكوين  إلىجديدة تؤدي وتكوين روابط 

 .(Eaالتنشيط)
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 شرطين الالزم توافرهما لحدوث التصادمات الفعالة بين دقائق المواد المتفاعلة  (: اذكر0780سؤال)وزاري

 التصادم.لتكوين مواد ناتجة حسب نظرية                         

 .ان يكون التصادم في االتجاه الصحيح-1اإلجابة:

   ان تمتلك الجزيئات المتصادمة الحد األدنى من الطاقة الحركية الالزمة لكسر الروابط بين جزيئات -2        

 المواد المتفاعلة وتكوين الروابط جديدة تسمى هذه الطاقة بطاقة التنشيط.          

  تضعف الروابط بين ذرات المواد المتفاعلة ويبدأ بتكوين روابط جديدة بين هذه  فعال،عند حدوث تصادم

 ويسمى بالمعقد المنشط عاليةتكوين بناء غير مستقر وله طاقة وضع  إلى فيؤديالذرات 

  بناء غير مستقر بين المواد المتفاعلة والناتجة له اعلى طاقة وضع. المنشط: هوالمعقد 

    B 2A    AB2 +2  المعقد المنشط للتفاعل االتي (: ارسم0781سؤال )وزاري 

A          A                                      A         A                                     A        A              

 

B          B                                      B          B                                     B        B           

 B,Bو  A,Aبين وتكوين روابط جديدة A,B بين  روابطال فككالمواد المتفاعلة تبدأ بت نالحظ ان هنا

  Cl 2H    HCl2 +2  المعقد المنشط للتفاعل االتي :سؤال: ارسم 

   H          H                                      H         H                                         H        H       

       

Cl          Cl                                     Cl          Cl                                       Cl        Cl      

 O2H2   2+  O  2H2 للمعقد المنشط للتفاعل االتي:  سؤال: ارسم

H                                                  H                                               

H            O                                                O                                                                                        

H             O                                    H                                              

H                                                    H                                            

                        O   

                                 H                 ) في االمتحان نرسم فقط المطلوب وهو المعقد المنشط( 
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 واجب عما يلي: NO 2CO   2+  NO  CO + للمعقد المنشط للتفاعل االتي:  سؤال: ارسم

 _ماذا يمثل كل من أ ، ب في المعقد المنشط؟

 ب            O            أ                                                          

                                                     O    C                      N 

                                                                             O 

 واألكسجينكربون يمثل أ بداية تكون رابطة جديدة بين الحسب التفاعل المعطى في السؤال اإلجابة: 

  واألكسجينالمكونة بين النيتروجين يمثل ب بداية تفكك الرابطة و  

  NOCl + Cl    2+  Cl  NOالمعقد المنشط للتفاعل االتي:(:ارسم 0788سؤال)وزاري

                                                   Cl 

                                               O     N                 Cl 
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 العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل

 تركيز المواد المتفاعلة  .8
 طبيعة المواد المتفاعلة  .0
  المتفاعلةمساحة سطح المواد  .3
 العوامل المساعدة .9
 درجة الحرارة ..
زيادة تركيز المواد المتفاعلة في الحالة السائلة تعمل على زيادة  أن المتفاعلة: وجدتركيز المواد : أوال

 .سرعة التفاعل الكيمائي

 : كلما زاد تركيز المواد المتفاعلة تزداد السرعة،فسر ذلك؟ (0783سؤال)وزاري

ت اكلما زاد التركيز تزداد عدد الجزيئات وبالتالي تزداد عدد التصادمات وبالتالي تزداد عدد التصادم ألنه 

 التفاعل.الفعالة وبالتالي تزداد سرعة 

في الحالة الغازية فإن زيادة الضغط الواقع على الغاز يعمل على تقليل الحجم للغاز وبالتالي تزداد عدد  أما

جزيئات الغاز في وحدة الحجم فتزداد عدد التصادمات وبالتالي تزداد عدد التصادمات الفعالة وبالتالي تزداد 

 التفاعل.سرعة 

 .اختالف السرعة إلىالتركيب الكيميائي للمادة يؤدي  المتفاعلة: اختالفطبيعة المواد ثانياً: 

وذلك الن الصوديوم يحتوي في  Mgمن فلز المغنيسيوم  أسرعيتفاعل بصورة  Naمثال: فلز الصوديوم 

 لكترونااواحد بينما المغنيسيوم يحتوي على الكترونين وبالتالي الصوديوم يفقد  اإللكترونمداره األخير على 

  أسرعبشكل 

 من تفاعل المسحوق)بودرة(   أسرعتفاعل المحلول  السرعة: مثالً اختالف  إلىخصائص المواد يؤدي  اختالف

مقيدة الحركة وبالتالي تزداد  أيوناتالمسحوق تكون  أمالمحلول تكون حرة الحركة  أيونات ألنهفسر ذلك: 

 للمحلول.لتفاعل عدد التصادمات الكلية وتزداد عدد التصادمات الفعالة وبالتالي تزداد سرعة ا

 سؤال: أي التفاعلين التاليين هو األسرع؟

3+  KI               AgI    +   KNO  3AgNO -1 

 مسحوق     مسحوق                                                                 

 3+  KI               AgI    +  KNO  3AgNO -2 

 محلول     محلول                                                                

 التفاعل الثاني الجواب:
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سرعة التفاعل بزيادة مساحة سطح المواد المتفاعلة في المواد  تزداد المتفاعلة:سطح المواد  مساحة ثالثاً:

  الصلبة

 من احتراق الخشب نفسه  أسرع.احتراق نشارة الخشب تكون 1مثال: 

  من نفس الكمية من سلك الحديد المعرض للهواء والرطوبة أسرع.برادة الحديد تصدأ بشكل 2       

 من حرق قطعة من الخشب لها الكتلة نفسها. أكبروزاري(: يتم حرق نشارة الخشب بسرعة 0784سؤال)

 اإلجابة: الن المساحة المعرضة للتفاعل تزداد وبالتالي تزداد عدد التصادمات الكلية وبالتالي تزداد عدد   

 التصادمات الفعالة وبالتالي تزداد السرعة         

  2للمثال رقم  أيضاهذه اإلجابة 

 العوامل المساعدة :رابعاً 

 الكيميائي دون أن ُتستهلك.تعريف: هي مواد كيميائية تزيد من سرعة التفاعل 

 ف يعمل العامل المساعد على زيادة سرعة التفاعل؟ي(: ك0780وزاري )سؤال 

 اإلجابة: أن العوامل المساعدة تمهد طريقاً بديالً أكثر سهولة بين المواد المتفاعلة والناتجة.

 من األمثلة على بعض العوامل المساعدة التي تستخدم في التفاعالت. 

 .4SO2Hالذي يستخدم في تسريع عملية تحضير حمض الكبريتيك  5O2Vديوم أكسيد الفنا .1

 كما في المعادلة التالية: 2O2Hالذي يستخدم في تسريع تحليل الماء الثقيل  KIيوديد البوتاسيوم  .2

2+  O  O2H2O    KI       2H2 

الذي يحلل النشأ إلى سكريات ثنائية، وايضاً  األنزيمات داخل جسم األنسان مثل أنزيم االميليز .0

 (2210ضع دائرة)األنزيمات الهاضمة التي تفرزها المعدة. 

 :تأثير العوامل المساعدة على كل من 

 سرعة التفاعل  تزداد

 عدد التصادمات الفعالة 

 عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة تنشيط 

 طاقة التنشيط للتفاعل األمامي والعكسي  تقلل

  وضع المعقد المنشطوطاقة 

 زمن ظهور النواتج 

 طاقة الوضع للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة  ال تؤثرعلى

  المحتوى الحراريH ∆ 
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 كلما زادت درجة الحرارة زادت السرعة وكلما قلت درجة الحرارة قلت السرعة الحرارة: : درجةخامساً 

 .أسرع.كلما زادت درجة الحرارة ينضج الطعام بشكل 1مثال: 

 .يتم وضع الطعام في الثالجة لمنع تلفها وفسادها.2       

 .يحفظ الدواء عند درجة حرارة معينة لمنع تلفه.0       

ة عند زياد ألنه ؟رفع درجة الحرارة على سرعة التفاعل إثركيف استطاعت نظرية التصادم تفسير : سؤال

درجة الحرارة يزداد متوسط الطاقة الحركية للجزيئات وبالتالي يزداد عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط 

 وبالتالي تزداد عدد التصادمات الفعالة وبالتالي تزداد سرعة التفاعل. أكثر أو

 _توزيع الطاقة الحركية على الجزيئات عند حرارتين المنحنى  : ويمثلبولتزمانمنحنى ماكسويل

 مختلفتين 

 

زاد عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة تساوي طاقة التنشيط  الحرارة،كلما ارتفعت درجة  الرسم انهمن نالحظ 

تكوين ناتج وبالتالي زيادة سرعة التفاعل الكيميائي  إلىتؤدي  ىإلتزداد التصادمات اعلى منها وبالتالي  أو

 8التي تمتلك طاقة تنشيط اكبر من عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة تنشيط دعدد الجزيئات   0عند د

زيادة درجة الحرارة <<زيادة متوسط الطاقة الحركية للجزيئات << زيادة عدد الجزيئات التي ملخص: 

 دد التصادمات الفعالة << زيادة سرعة التفاعل الكيميائي.  << زيادة عتمتلك طاقة تنشيط 
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 من:على كل  درجة الحرارة زيادة تأثير 

 سرعة التفاعل  تزداد

  قيمة ثابت السرعةK 

 عدد التصادمات الفعالة 

 عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة تنشيط 

  معدل الطاقة الحركية 

 متوسط الطاقة الحركية 

 زمن ظهور النواتج  تقلل

 والعكسي األماميلتنشيط للتفاعل اطاقة   ال تؤثرعلى

 .تبقى ثابتة( تقل، تزداد،)من. زيادة درجة الحرارة في كل  إثرسؤال)وزاري( ما 
 (2212عدد التصادمات الفعالة ).0   (.2219زمن ظهور النواتج).2     .(2219)سرعة التفاعل .1

 تزداد-0تقل     -2تزداد      -1اإلجابة:  

 حسب   (A,B,Cخالل دراستك للشكل التالي الذي يمثل طاقة التنشيط لثالث تفاعالت مختلفة هما ) سؤال:من
 يلي:عما  نفسها. اجبالتي تتم عند نفس درجة الحرارة والظروف  (ماكسويل_بولتزمانمنحنى )      

 

                                                                                                     

                                                                        A                          _D 

                                                                   B                                عدد الجزيئات 

                                                            C                                      _R 

                                                                         

                                                               X   Q     E    صفر   الطاقة الحركية  

 (.C أم Aتنشيط: )أي التفاعلين له اعلى طاقة .0                 .(Bام  Aأسرع: )أي التفاعلين  .8

 .Qرفع درجة الحرارة على قيمة  إثرما .E.     9إضافة العامل المساعد على قيمة  إثرما .3

 Rرفع درجة الحرارة على قيمة  إثرما .D.     2إضافة العامل المساعد على قيمة  إثرما ..

 .Cخفض درجة الحرارة على سرعة التفاعل  إثرما .0

 . تقل 5. تزداد    0. تزداد     7. تبقى ثابتة    4. تقل    A      2  .C    0 .1اإلجابة:
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 وبدونهخالل دراستك للشكل التالي الذي يمثل طاقة التنشيط لتفاعل ما بوجود عامل مساعد  سؤال: من

 يلي:عما  نفسها. اجبمنحنى )ماكسويل_بولتزمان( التي تتم عند نفس درجة الحرارة والظروف  حسب

 

                                                                                                     

                                                               عدد الجزيئات                                                                                                        

                                                                                                   

                                                                     

                      ص    س                                                             

 صفر     الطاقة الحركية     ل    م                                                                   

 المساعد.ما هو الرمز الذي يمثل طاقة التنشيط للتفاعل بغياب العامل  .8

 المساعد.بوجود العامل  أكثر أوما هو الرمز الذي يمثل عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط  .0

 . ص0. ل    8  اإلجابة:
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(: من خالل دراستك للشكل التالي الذي يمثل منحنى ماكسويل_بولتزمان للطاقة 0782سؤال)وزاري
 س اجب عما يلي:°7.س ،  °.0الحركية لتفاعل ما عند درجتي حرارة 

 

 س°.0                                                                                             

 س7°.                                                                            

 عدد                                                                                                              

 الجزيئات                                                                                                              

 س                                                                                                                                                                

 م                                                                                                              

 07     97     27        17   ركية)كيلو جول/مول(الطاقة الح                        

 ما مقدار طاقة التنشيط للتفاعل. .8
 ماذا يمثل الرمز م. .0

  :أسئلة إضافية

 ماذا يمثل الرمز س .3
 الحرارة.ما هي العالقة بين طاقة التنشيط ودرجة  .9
 وضح من خالل المنحنى كيف تزداد سرعة التفاعل بزيادة درجة الحرارة. ..
 وسرعة التفاعل.ما هي العالقة بين طاقة التنشيط  .2
 .°س 7.عند  أم °س .0عند درجة حرارة  أسرعيكون التفاعل متى  .0
 . 27و  07ماذا تشير األرقام  إلى .1

 اإلجابة:

1. 02 
 °س 27( عند درجة حرارة 02عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط ) .2
 °س 72( عند درجة حرارة 02لك طاقة التنشيط )الجزيئات التي تمتعدد  .0
 ال يوجد عالقة .4
 أكثر وأيزداد متوسط الطاقة الحركية وبالتالي تزداد عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط  ألنه .7

 وبالتالي تزداد عدد التصادمات الفعالة وبالتالي تزداد سرعة التفاعل.
 عكسية. .0
 °س 72عند  .5
 س 27: متوسط الطاقة الحركية عند درجة حرارة 22 .0

 °س 72ارة متوسط الطاقة الحركية عند درجة حر :02
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 (∆H( والتغير في المحتوى الحراري)Eaالعالقة بين طاقة التنشيط )

  قسمين هما: إلىتقسم التفاعالت حسب المحتوى الحراري 

 طاقة إلىالتفاعل الذي يحتاج  للطاقة: هوتفاعل ماص  .8

 هو التفاعل الذي ينتج طاقة   للطاقة:تفاعل طارد  .0

 أوال: التفاعل الماص للطاقة 

 مواد متفاعلة + طاقة            مواد ناتجة                     

A + B + Energy                AB                                      

                        2KJ             CaO   +  CO178+    3CaCO 

H       ∆+=178KJ وتسمىH ∆  بحرارة التفاعل أوبالتغير في المحتوى الحراري 

 ( التغير في المحتوى الحراري للتفاعلH∆ وهو الفرق في الطاقة بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة ) 

H       ∆=H الناتجة للمواد-H   للمواد المتفاعلة 

  ل أخرهناك قانون(H∆) طاقة التنشيط للتفاعل العكسي - األمامي=طاقة التنشيط للتفاعل 

                               =1Ea  2  -اماميEaعكسي 

  الفرق في طاقة وضع المعقد المنشط وطاقة وضع المواد المتفاعلة.   االمامي: هوطاقة التنشيط للتفاعل 

                              Eaطاقة وضع المواد المتفاعلة –طاقة وضع المعقد المنشط =امامي 

  للتفاعل العكسي:هو الفرق في طاقة وضع المعقد المنشط وطاقة وضع المواد الناتجة.طاقة التنشيط 

                                Eaطاقة وضع المواد الناتجة –طاقة وضع المعقد المنشط =العكسي 

 طاقة التنشيط للتفاعل األمامي = طاقة التنشيط للتفاعل العكسيH + ∆ 

  العكسي = طاقة التنشيط للتفاعل األماميطاقة التنشيط للتفاعل H _  ∆ 

 موجبة يكون التفاعل ماص ∆ Hمالحظة: اذا كانت 

 سالبة يكون التفاعل طارد ∆ H: اذا كانت          

  في المواد المتفاعلة. المخزنةطاقة وضع المواد المتفاعلة: هي الطاقة 

  في المواد الناتجة. المخزنةطاقة وضع المواد الناتجة: هي الطاقة 
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  الشكل التالي يمثل مخطط سير التفاعل لتفاعل ماص للطاقة 

                                                             9 

                                                                                  __3 

                                                                                      

                                        2                               0 

 ضع )كيلو جول(طاقة و   0__                                           4                                     

                     

                                                       . 

                                                                  1             __8 

                                                                  

 سير التفاعل                                             

 حيث يمثل 

 : طاقة وضع المواد المتفاعلة8

 :طاقة وضع المواد الناتجة0

 :طاقة وضع المعقد المنشط3

 :المعقد المنشط)كما نالحظ ان المعقد المنشط في الشكل السابقة له اعلى طاقة وضع(9

 موجبة في التفاعل الماص أشارتهوتكون  ∆ Hفي الحراري  مقدار التغير: .

 وهو الفرق بين طاقة الوضع للمعقد المنشط وللمواد الناتجة( )العكسي تنشيط التفاعل  : طاقة2

 وهو الفرق بين طاقة الوضع للمعقد المنشط وللمواد المتفاعلة()األمامي تنشيط التفاعل  : طاقة0

 المتفاعلة  : المواد1

  : المواد الناتجة4

 قلت طاقة التنشيط زادت سرعة التفاعل كلما 

  2وتفكك  األماميمن سرعة التفاعل  أكبرالتفاعل الماص تكون سرعة التفاعل العكسيAB من  أسرع

 األماميوذلك ألن طاقة التنشيط للتفاعل العكسي اقل من طاقة تنشيط التفاعل  )B2A+2تفاعل  )تكونه
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 الطارد للطاقة ثانياً: التفاعل
 مواد متفاعلة                مواد ناتجة  +  طاقة                

      KJ      889+  2O   +  CO2H2              2O2+   3CaCO 

H ∆=-889KJ  

  الشكل التالي يمثل مخطط سير التفاعل لتفاعل طارد للطاقة 

                                                             9 

                                                                                  __3 

                                                                                      

                                                                         0 

 طاقة وضع )كيلو جول(   0__             1                        2                                         

                                                                     

                                                          . 

                                      4                                          __8 

                                                                   

 سير التفاعل                                             

 يمثل  حيث

 وضع المعقد المنشط : طاقة3وضع المواد المتفاعلة     : طاقة0: طاقة وضع المواد الناتجة    8

 المعقد المنشط في الشكل السابقة له اعلى طاقة وضع( أنكما نالحظ )المنشط  : المعقد9

 سالبة في التفاعل الطارد أشارتهوتكون  ∆ Hفي الحراري  مقدار التغير: .

 وهو الفرق بين طاقة الوضع للمعقد المنشط وللمواد الناتجة( )العكسي تنشيط التفاعل  : طاقة2

 وهو الفرق بين طاقة الوضع للمعقد المنشط وللمواد المتفاعلة()األمامي تنشيط التفاعل  : طاقة0

 : المواد الناتجة 4المتفاعلة     : المواد1

 كلما قلت طاقة التنشيط زادت سرعة التفاعل 

  من سرعة التفاعل العكسي وتكون  أكبر األماميالتفاعل الطارد تكون سرعة التفاعلAB2(  تفاعل 

2+B2A(اقل من طاقة تنشيط التفاعل العكسي األماميمن تفككه وذلك ألن طاقة التنشيط للتفاعل  أسرع 
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 عامل مساعد إضافةقبل وبعد  الشكل التالي يمثل مخطط سير التفاعل لتفاعل طارد للطاقة
طع منحنى متقال المنحنىالغير متقطع منحنى سير التفاعل بغياب العامل المساعد ويمثل  حيث يمثل المنحنى

 مساعد.سير التفاعل بوجود عامل 
                                                      

                                                                   7                          __4 

                                                                    0                   5  

                                9        _                        -                          __0 

                                                                                     0 

 طاقة الوضع                                                                                                

                                     12                                                                   

                                                                                               __2 

                                                         10                           11 

                                                                                               __1 

                                       12 

 

 سير التفاعل                                              
 تمثل األرقام في الرسم السابق:

 وضع المواد المتفاعلة .طاقة0الناتجة طاقة وضع المواد  .8

 امل مساعد .طاقة وضع المعقد المنشط بوجود ع3

 .طاقة وضع المعقد المنشط بغياب عامل مساعد9

  المعقد المنشط بغياب العامل المساعد..

 .المعقد المنشط بوجود العامل المساعد2

 بغياب العامل المساعد األمامي.طاقة تنشيط التفاعل 0

 بوجود العامل المساعد األمامي.طاقة تنشيط التفاعل 1

 طاقة تنشيط التفاعل العكسي بغياب العامل المساعد .4

 .طاقة تنشيط التفاعل العكسي بوجود العامل المساعد87

 ∆ H .83.المواد الناتجة     80.المواد المتفاعلة     88
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ر عن عب   بالجول،الشكل المجاور العالقة بين سير التفاعل وطاقة وضعه  (: يمثل0787سؤال)وزاري
 ( المبينة في الشكل:س، ص، ع، لمما يلي باستخدام الرموز ) مقدارك

 ما طاقة المعقد المنشط بوجود عامل مساعد. .1

 س                                                .∆ Hما التغير في المحتوى الحراري للتفاعل  .2

 طاقة                                                 ما طاقة المعقد المنشط للتفاعل العكسي غير المساعد. .0

 الوضع ص                    ع                 ما مقدار نقصان في طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود  .4

                                                                                 عامل مساعد.

 ل                                                             طارد للطاقة. أمهل التفاعل ماص  .7

 سير التفاعل                                                                                 
 اإلجابة:

 للطاقة ماص.7     ع-س.4     س+ص+ل.0     ص.2      ع+ص+ل .1

كل مما يلي ر عن قيم عب   بالجول،يمثل الشكل المجاور العالقة بين سير التفاعل وطاقة وضعه سؤال: 

 _           و                         الشكل:  ( المبينة في أ، ب، ج، د، ه، و، ز، حباستخدام الرموز )

 هطارد                                                             أمهل التفاعل ماص  .1

                                                                                                   .العكسي أم األماميالتفاعل  أسرعأيهما  .2

 طاقة     ز                                                   .ماذا تشير الرموز الموجودة داخل الدوائر إلى .0

 الوضع                                   ح                         المتفاعلة.اد ما هي قيمة طاقة وضع المو .4

                                                  _                                         .بوجود عامل مساعدما هي قيمة طاقة وضع المعقد المنشط  .7

                        د       .بغياب عامل مساعدهي قيمة طاقة تنشيط التفاعل العكسي ما  .0

 صفر                 سير التفاعل                      .  ∆ H التغير في المحتوى الحراريما هي قيمة  .5

 بوجود العامل المساعد. األماميما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .0

 ما هو مقدار النقص في طاقة الوضع للمعقد المنشط نتيجة استخدام العامل المساعد. .9

 وضع المعقد المنشط بغياب عامل مساعد  طاقة-أ  .0     األمامي.التفاعل 2للطاقة    .طارد1اإلجابة: 

 ب.4   تنشيط التفاعل العكسي بوجود عامل مساعد  طاقة-جطاقة وضع المواد المتفاعلة -ب

 )ج+د(   –أ  .9   ب-)ج+د(.0    ب  –د .5د    -أ  .0د     + ج.7

متساوي في طاقة وضع المعقد  نتيجة استخدام عامل مساعد دائماً مقدار النقص 9بالنسبة للفرع رقم مالحظة: 

   وطاقة تنشيط التفاعل العكسي األماميوطاقة تنشيط التفاعل المنشط 

 أ

 ب

 ج
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 وجود عامل مساعد المجاور يمثل منحنى سير تفاعل ما بوجود وبعدم  (: الشكل0787سؤال)وزاري

 9                                                (.0 إلى 8ما تشير اليه األرقام من ) راذك

 1                                                                          اإلجابة:           

   5    2 0                        0                           المعقد المنشط بوجود عامل مساعد      .1

 طاقةبغياب العامل المساعد                                                 األماميطاقة التنشيط للتفاعل  .2

                                          الوضع                               7بوجود العامل المساعد              األماميطاقة التنشيط للتفاعل   .0

 المنشط بغياب العامل المساعد              المعقد  .4

  ∆ Hالتغير في المحتوى الحراري  .7

 سير التفاعل                        طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود العامل المساعد .0
 طاقة وضع المواد الناتجة .5

ادرسه ثم اجب عم تفاعل ما بوجود وبعدم وجود عامل مساعد  المجاور يمثل منحنى سير سؤال: الشكل
 يليه.

 4__                    0                                                         طارد أم. هل التفاعل ماص أ

                  5                                         العكسي أم األماميالتفاعل  أسرع برأيهما

 0__     7                                                       األرقام الموجودة في الشكل.الى ماذا تشير ج

 12               12    .ما هو مقدار النقص في طاقة وضع المعقدد

 2__                                                               المنشط نتيجة استخدام عامل مساعد         

 طاقة                          0              9                     األماميطاقة التنشيط للتفاعل  .ما هي قيمةه

 الوضع                                                                                    بغياب العامل المساعد    

 1__   11                                                        بوجود األماميهي قيمة تنشيط التفاعل  ومما

 العامل المساعد     

 سير التفاعل               الحراري..ما هي قيمة التغير في المحتوى ز
 تجة اطاقة وضع المواد الن-2طاقة وضع المواد المتفاعلة -1.  ج.العكسي   ب.ماص     أ :اإلجابة

 العامل المساعدطاقة وضع المعقد المنشط بغياب -4طاقة وضع المعقد المنشط بوجود عامل مساعد -0

 المعقد المنشط بغياب العامل المساعد -0اقة تنشيط التفاعل العكسي بغياب العامل المساعد ط-7

 بوجود العامل المساعد األماميطاقة تنشيط التفاعل -0المعقد المنشط بوجود العامل المساعد -5

9- H ∆  12- واد الناتجة الم-12المواد المتفاعلة -11بغياب العامل المساعد  األماميطاقة تنشيط التفاعل 

  1 – 2.ز         1 – 0.و         1 – 4.ـه           0 – 4د.
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    AB  + 2            2+  B  2Aكيلو جول07خالل دراستك لمنحنى سير التفاعل االفتراضي:  سؤال: من

             .كيلو جول/مول.8ام عامل مساعد هو مقدار التغير في طاقة التنشيط للتفاعل العكسي نتيجة استخد أن

 107أ               __                                                                              

 

 ب                __                                                                           

 طاقة الوضع                                                                                                

 كيلو جول/مول                                                                                                 

 __ج                                                                                             

 

 

 15د                                          __                                                  

 صفر                                                                                               

 سير التفاعل                                                         
 طارد. أمهل التفاعل ماص  .1
 .2ABتفكك  أم 2Bمع 2Aتفاعل  سرعة:له اقل  هماإي .2

 د(. ج، ب، أ،ماذا تشير كل من الرموز التالية ) إلى .0

 (ب ج،ما هي قيمة كل مما يلي: ) .4

 العكسي بغياب العامل المساعد.ما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .7

 المساعد.بغياب العامل  األماميما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .0

 المساعد.ما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود العامل  .5

 بوجود العامل المساعد. األماميما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .0
 ثابتة( تزداد، تقل، تبقى)معين على زمن ظهور النواتج لتفاعل  استخدام عامل مساعد إثرما  .9
 المعقد المنشط الفعال، من: التصادم.وضح المقصود بكل 12  

 المعقد المنشط بغياب العامل المساعد -. أ2AB    0.تفكك 2    .طارد1اإلجابة: 

 المواد الناتجة -تفاعلة   دمالمواد ال-المعقد المنشط بوجود العامل المساعد ج-ب 

 00. 0         120. 5          90. 0          110 .7          122ب:   05ج:.4
 .تقل 9
 تكوين نواتج. إلىهو التصادم الذي يؤدي  التصادم الفعال: 12 

 والناتجة له اعلى طاقة الوضع.غير مستقر بين المواد المتفاعلة  المنشط: بناءالمعقد       
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 AB2            2+  B  2A  االفتراضي: خالل دراستك لمنحنى سير التفاعل  سؤال: من

 .يلو جول/مولك81مقدار التغير في طاقة التنشيط للتفاعل العكسي نتيجة استخدام عامل مساعد هو  أن

                                                                                

 __     د                                                                                             

 ج                                                                               

                                                                                                   __              

 طاقة                                                                                                      

 الوضع                                                                                                    

 __   ه                                                                                              

 

 أ__                                               ب                                                 

 
 سير التفاعل                                                           

 اجب عما يلي:
 طارد. أمهل التفاعل ماص  .1
 .تفككه أم 2ABتكون  أسرع إيهما .2
 ما هي قيمة طاقة وضع المواد المتفاعلة .0
 العامل المساعدما هي طاقة وضع المعقد المنشط بغياب  .4
 ما هي طاقة وضع المعقد المنشط بوجود العامل المساعد .7
 ما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود العامل المساعد .0
 بوجود العامل المساعد األماميما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .5
 ما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بغياب العامل المساعد .0
 بغياب العامل المساعد األماميما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .9

 02 .0      02أ + .7     122أ + .4     02أ + .2AB      0تكون .2.طارد         1 اإلجابة:

         5. 72          0. 122             9 .52 

 هو األسرع من تفككه 2ABهو األسرع يكون تكون  األماميمالحظة: عندما يكون التفاعل 

 كونههو األسرع من ت 2AB فككعندما يكون التفاعل العكسي هو األسرع يكون ت          

طاقة الوضع للمواد المتفاعلة والناتجة مفتاح الحل لهذا النوع من األسئلة هي إيجاد  جداً:مالحظة مهمة 
 البدء بحل السؤال.قبل والمعقد المنشط بوجود عامل مساعد وبغياب العامل المساعد 

07 

-37 
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 الشكل المجاور منحنى طاقة وضع بالكيلو جول/مول للتفاعل التالي: (: يمثل.078سؤال)وزاري

                                              +  NO  2CO                    2CO  +   NO 

                                                                                                      __ 

 

                                                                                                      __ 

 طاقة الوضع                                                                                                       

                                                                                                      __102 

 

 

 سير التفاعل                                                                      

                                                                                                      __-222 

 ما قيمة طاقة وضع المواد الناتجة بدون وجود عامل مساعد. .1

 عامل مساعد. ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود .2

 عامل مساعد بدون وجود  األماميما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .0

 .∆ Hما قيمة التغير في المحتوى الحراري للتفاعل  .4

 ماص للطاقة. أمهل التفاعل طارد  .7
 أسئلة إضافية 

 عامل مساعد.وجود  دونما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي ب .0

 .وجود عامل مساعدب األماميطاقة التنشيط للتفاعل  ما قيمة .5

 ما هي طاقة وضع المعقد المنشط بوجود العامل المساعد. .0

 ما هي طاقة وضع المعقد المنشط بدون وجود العامل المساعد. .9
  يلي:كل مما  الحرارة علىخفض درجة  إثرما  .12

 طاقة تنشيط التفاعل العكسي     ب.عدد جزيئات التي تمتلك طاقة تنشيط    ج. سرعة التفاعل أ.

 د.عدد التصادمات الفعالة 
 اإلجابة: 

      .طارد              7          072-. 4               57. 0                  097. 2              222-.1  

0 .427                5 .47                    0 .157             9 .227 

 أ. تبقى ثابتة    ب. تقل     ج. تقل   د. تقل-12

427 9. 
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 كيلو جول/مول88بمقدارإضافة العامل المساعد تقلل من طاقة التنشيط للتفاعل العكسي  أن سؤال:

 KJ/Mol90AB  +  2               2+  B  2Aللتفاعل االفتراضي االتي:       

     ادرس الشكل التالي واجب عن األسئلة التي تليه:      

                                                                                                      __107 

                                                                                                   

 ب__                                                                                                      

 طاقة الوضع                                                                                                       

 أ__          ج                                                                                          

 

 __صفر                                                                                                      

                   سير التفاعل                                                                      

 27-__                                                    د                                                 

 طارد. أمهل التفاعل ماص  .1

 ما هي قيمة طاقة وضع المواد المتفاعلة . .2

 للتفاعل العكسي بغياب العامل المساعد.ما هي قيمة طاقة التنشيط  .0

 ما هي قيمة طاقة وضع المعقد المنشط بوجود العامل المساعد. .4

 المساعد.العامل  غيابب األماميقيمة طاقة التنشيط للتفاعل ما هي  .7

 المساعد.ما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود العامل  .0

 العامل المساعد. وجودب األماميما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .5

 ما هي قيمة طاقة وضع المعقد المنشط بغياب العامل المساعد. .0

 .∆ Hما قيمة التغير في المحتوى الحراري للتفاعل  .9

 تبقى ثابتة( تقل، تزداد،ما يلي: ) كلإضافة عامل مساعد على  إثرما  .12

 ج.طاقة وضع المعقد المنشط     األماميب. طاقة تنشيط التفاعل         أ. سرعة التفاعل    

 .التغير في المحتوى الحراري       و.زمن ظهور النواتجـعدد التصادمات الفعالة   هد.
 اإلجابة:

          52. 7              124. 4               102. 0                        07. 2.طارد             1

0 .149            5. 79                        0 .107               9.-92 

 قل تبقى ثابتة   و. تد.تزداد   ه.    ج. تقل    .أ تزداد   ب تقل  12
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 معتمداً على الرسم اجب عن  الكيميائية،التفاعالت  أحدسير  المجاور يمثل (: الرسم0771سؤال)وزاري

 :األتيةاألسئلة                       

                                                                                                472 

                                                                                                042 

 طاقة الوضع                                                                                                 

                                                                                                104  

 

                                                                                                -225 

 

 سير التفاعل

 ماص. أمهل التفاعل طارد  .1

 ر كل مما يلي:جد مقدا .2

 أ.طاقة وضع المعقد المنشط بوجود عامل مساعد.

 .أشارتهاوما  ∆ Hب.معدل حرارة التفاعل 

 للتفاعل العكسي بوجود العامل المساعد.تنشيط الج.طاقة 

 د.طاقة وضع المواد الناتجة.

 .طارد1اإلجابة: 

   042أ.  .2          

       H ∆(=-225) - (104=)-001ب.              

       705=042 + 225 ج.             

  225-د.             
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 (: اعتماداً على الشكل المجاور الذي يمثل منحنى طاقة الوضع للتفاعل 0788وزاري )سؤال 

                                 AB2                2+  B  2A 

                                                                                         _02 

                                                                                         _ 

                                                                                         _02 

  طاقة الوضع _                                                                                         

                                                                                         _42 

                                                                                         _ 

                                                                                         _22  

                                                                                         _ 

 سير التفاعل

  من:ما قيمة كل 

 مساعد.طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بدون عامل  .1
 بوجود عامل مساعد. األماميطاقة التنشيط للتفاعل  .2
 طاقة الوضع للمواد الناتجة. .0
 .∆ H التغير في المحتوى الحراري .4
 شط نتيجة استخدام العامل المساعد.التغير في طاقة المعقد المن .7

 12. 7               02-. 4               22. 0               22. 2                02. 1اإلجابة :

االتي يبين منحنى طاقة الوضع )كيلو جول/مول( خالل سير تفاعل افتراضي  (: الشكل0783سؤال)وزاري
 102_                                                                      يلي:  ثم اجب عما  الشكل،ادرس  ما،

 122_                                            بدون عامل مساعد. األماميطاقة التنشيط للتفاعل ما هي  .1
                                                                 طاقة المعقد المنشط بوجود عامل مساعد.ما هي  .2

 52_                                                              التغير في المحتوى الحراري.هي قيمة ما  .0

 02_                                                                      الناتجة.طاقة الوضع للمواد ما هي  .4

 طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود عامل مساعد.ما هي  .7
 طارد للحرارة. أمهل التفاعل ماص  .0

 اإلجابة:

 . ماص         0    02. 7    52.  4     42. +0       122. 2        122. 1
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 AB2                2+  B  2Aالشكل المجاور سير التفاعل االفتراضي االتي:  (: يمثل0783سؤال)وزاري

 :األتيةاجب عن األسئلة  عليه،معتمداً 

                                                                                                                _412 

                                                                                       2 

                                                                                        _                      *012 

 طاقة                                                                                                                

 الوضع                                                                                                                          

                                                                                                                _122  

 

                                                                                                                _-142 

 

                                                       

 سير التفاعل                                                                 

 .(1،2،0ر اليه األرقام )اكتب ما تشي .1

 لماذا يعد هذا التفاعل طارد للطاقة. .2

 العكسي. أم األماميالتفاعل  أسرع إيهما .0

 إضافة العامل المساعد في طاقة وضع المعقد المنشط. إثرما  .4
 ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بدون عامل مساعد. .7

 اإلجابة:

 بوجود عامل مساعد. األمامي( طاقة التنشيط للتفاعل 1   .1
 ( المعقد المنشط بوجود عامل مساعد.2  

 ( طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود عامل مساعد.0  

 .سالبة ∆ Hالن إشارة  .2

 األمامي .0

 تقل .4
7. 772 

 

1 

0 
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 XY2                   2+   Y   2X االفتراضي:الشكل المجاور سير التفاعل  (: يبين0789سؤال)وزاري

 .يأتي )كيلو جول / مول(ما قيمة كل مما 

                                                                                                                _02 

                                                                                        

                                                                                                                _72 

 طاقة                                                                                                                

 الوضع                                                                                                                

                                                                                                                _42  

 

                                                                                                                _12 

 

 صفر                                                                                                                 

 سير التفاعل                                                                     

 طاقة وضع المواد المتفاعلة. .1

 بدون العامل المساعد. األماميطاقة التنشيط للتفاعل  .2

 طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود العامل المساعد. .0

 طاقة وضع المعقد المنشط بوجود العامل المساعد. .4

7. H ∆ .للتفاعل متضمناً اإلشارة 

 اإلجابة:

1. 42 

2. 22 

0. 42 

4. 72 

7.  -02 
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(: يمثل الشكل المجاور منحنى طاقة الوضع )كيلو جول/مول( خالل سير تفاعل 0780سؤال)وزاري

 :األتيةادرس الشكل ثم اجب عن األسئلة  المساعد،افتراضي بوجود وعدم العامل 

                                                                                                      _47 

   

                                                                                               _02 

 طاقة الوضع                                                                                                 

                                                                                                _02 

 

 

                                                                                                _22 

 

 سير التفاعل                                                     

 

 مساعد.بوجود عامل  األماميما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .1

 ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بدون عامل مساعد. .2

 اإلشارة.متضمناً  ∆ Hما قيمة التغير في المحتوى الحراري  .0

 مساعد.ما قيمة طاقة المعقد المنشط بوجود عامل  .4

 ذلك.فسر  الكيميائي،يعمل العامل المساعد على زيادة سرعة التفاعل  .7

 اإلجابة:

1. 02 

2. 02 

0.  +42  

4. 02 
 سهولة بين المواد المتفاعلة والناتجة. أكثرالعوامل المساعدة تمهد طريقاً بديالً  أن .7
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 : أناذا علمت  3NH2           2+  N  2H3   + االتي: حرارةالتفاعل  (: فيسؤال)وزاري

 كيلو جول 8.7الوضع للمواد المتفاعلة= طاقة 
  = كيلو جول 27طاقة الوضع للمواد الناتجة 
  كيلو جول07=األماميطاقة التشيط للتفاعل 

 اجب عما يلي:

 المنشط.ما قيمة طاقة الوضع للمعقد  .1

 ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي. .2

 درجة الحرارة على سرعة التفاعل. إثرما  .0

 .∆ Hإضافة عامل مساعد على قيمة  إثرما  .4

 طارد  أمهذا النوع من األسئلة ومعرفة هل التفاعل ما  لتسهيل حليفضل رسم المنحنى  اإلجابة:

             H ∆=02 – 172  =- 92  اذن شكل الرسمة سوف يكون طارد للطاقة 

                                                                                                   - 

 

                                                                                                   - 172                                                                                                                   
    

                                                                                                                   -02 

 

 األمامي+طاقة تنشيط التفاعل لمتفاعلةطاقة وضع المعقد المنشط =طاقة وضع المواد ا .1

                                      =172  +22  =152 

 طاقة وضع المواد الناتجة  –طاقة تنشيط التفاعل العكسي = طاقة وضع المعقد المنشط  .2
                              =152 – 02  =112 

 تزداد .0

 تبقى ثابتة .4
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جول/مول وطاقة وضع المعقد المنشط  ( كيلو17-) =∆ Hمتزن كانت (: في تفاعل 0787وزاري )سؤال 

 :األتيةاجب عن األسئلة  مول،كيلو جول/ 7.= األماميكيلو جول /مول وطاقة تنشيط التفاعل  8.7=

 العكسي.ما هي طاقة تنشيط التفاعل  .1

 ما قيمة طاقة وضع المواد المتفاعلة. .2

 تبقى ثابتة(. تقل، تزداد،إضافة العامل المساعد على طاقة وضع المعقد المنشط ) إثرما  .3

 طارد أمهذا النوع من األسئلة ومعرفة هل التفاعل ما  لتسهيل حليفضل رسم المنحنى  اإلجابة:

 سالبه  ∆ Hإشارةهذا التفاعل طارد للطاقة الن     

                                                                                   _172 

 

                                                                                           _ 

 

                                                                                           _ 

 

1. H ∆ =Eaاالمامي – Ea72=  02-=   العكسي – Eaالعكسي    

                                  Ea102=   العكسي     

  األماميطاقة تنشيط التفاعل  –طاقة وضع المواد المتفاعلة = طاقة وضع المعقد المنشط  .2
                                 =172 – 72  =122 

 تقل .0
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 A + B           Cسؤال: من خالل دراستك للمعادلة االفتراضية التالية عند درجة حرارة معينة: 
 أن:علمت  إذا
  كيلو جول. 82نتيجة استخدام عامل مساعد يساوي  األماميمقدار االنخفاض في طاقة التنشيط للتفاعل 
 H  كيلو جول. 17للمواد الناتجة تساوي 

  جول.كيلو  .87بغياب العامل المساعد يساوي  األماميطاقة تنشيط التفاعل 
  جول.كيلو  837طاقة وضع المعقد المنشط بدون عامل مساعد 

  يلي:اجب عما 

 مساعد.بوجود عامل  األماميما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .1

 ما هي قيمة طاقة وضع المعقد المنشط بوجود العامل المساعد. .2

 ما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود عامل مساعد. .0

 ما هي طاقة وضع المواد المتفاعلة. .9
 طارد أمهذا النوع من األسئلة ومعرفة هل التفاعل ما  لتسهيل حلرسم المنحنى يفضل  اإلجابة:

H ∆ =Eaاألمامي – Eaطارد  أمخالل هذا القانون سوف نعرف هل التفاعل ماص  من العكسي 

            127قيمتها  

 طاقة وضع المواد الناتجة –= طاقة وضع المعقد المنشط العكسيEaقيمتها مجهولة سوف نجدها  

 كيلو جول 72= 02  -  102=                                           

H ∆ =Eaاالمامي – Eaكيلو جول التفاعل ماص للطاقة  77=  72 – 127 ⟸  العكسي 

                                                                                                 _102 

                                                                                                 

 

                                                                                                _02 

 

                                                                                               _ 

 

1. 127 – 10  =09 

2. 102 – 10  =114 

0. 114 – 02  =04 

4. H∆=Hللمواد الناتجة  -  H للمواد المتفاعلة 

77 =20 -H   كيلو جول 72⟸للمواد المتفاعلة  
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 ما هي: مول( لتفاعلكيلو جول/)الوضع كانت قيم طاقات  (: إذا0788وزاري )سؤال 

المعقد المنشط بوجود  ،8.7المعقد المنشط بدون عامل مساعد  ،7.المواد الناتجة  ،877الواد المتفاعلة 

 : األتيةاجب عن األسئلة  ،807العامل المساعد 

 للتفاعل متضمناً اإلشارة. ∆Hما قيمة  .8

 مساعد.بدون عامل  األماميما قيمة طاقة تنشيط التفاعل  .0

 ما قيمة طاقة تنشيط التفاعل العكسي بوجود عامل مساعد. .3

 تبقى ثابتة(. تزداد، تقل،العامل المساعد على قيمة طاقة التنشيط ) إثرما  .9

 طارد أميفضل رسم المنحنى لتسهيل حل هذا النوع من األسئلة ومعرفة هل التفاعل ما اإلجابة: 

 

                                                                                                   _8.7 

 

                                                                                                   _807 

 

                                                                                                   _877 

 

                                                                                                   _.7 

 

 

1. H∆ =H  للمواد الناتجة-H  72-=  122 – 72⟸ للمواد المتفاعلة  

 طاقة وضع المواد المتفاعلة –= طاقة وضع المعقد المنشط  األماميطاقة تنشيط التفاعل  .0
                                 =172 – 122  =72 

 طاقة وضع المواد الناتجة –طاقة تنشيط التفاعل العكسي = طاقة وضع المعقد المنشط  .3
                                 =122 – 72  =52 

 تقل .4
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 أن:علمت  إذا A + B           2AB: عند درجة حرارة معينةسؤال: من خالل دراستك للمعادلة التالية 

  كيلو جول 97حرارة التفاعل تساوي. 
  كيلو جول. 07لمواد الناتجة تساوي اطاقة وضع 
 جول.كيلو  .1بغياب العامل المساعد يساوي  عكسيطاقة تنشيط التفاعل ال 
 جول.كيلو  837عامل مساعد  وجودطاقة وضع المعقد المنشط ب 

  يلي:اجب عما 
 .المتفاعلةالوضع للمواد ما هي قيمة طاقة  .1
 بوجود عامل مساعد. مامياألما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .2

 .بوجود عامل مساعد عكسيما هي قيمة طاقة التنشيط للتفاعل ال .0

 نتيجة استخدام العامل المساعد. للتفاعل العكسي لتنشيطما هو مقدار النقص في طاقة ا .4

 طارد أميفضل رسم المنحنى لتسهيل حل هذا النوع من األسئلة ومعرفة هل التفاعل ما  اإلجابة:

                                                                                                      _ 

   

                                                                                               _102 

 طاقة الوضع                                                                                                 

                                                                                                _52 

 

 

                                                                                                _ 

 

 ير التفاعلس                                                     

1. H∆=H  للمواد الناتجة-H   للمواد المتفاعلة 

     42 =52 -H    كيلو جول 02⟸المتفاعلةللمواد 

2. Ea لمتفاعلةطاقة وضع المواد ا - عامل مساعد وجودطاقة المعقد المنشط ب =مامي اال 
 كيلو جول 122=  02 – 102=              

0. Ea لناتجةطاقة وضع المواد ا - عامل مساعد وجودطاقة المعقد المنشط ب =عكسي ال 
 كيلو جول 02=  52 – 102=              

 بوجود العامل المساعد عكسيال Ea -بغياب العامل المساعد  عكسيال =Eaمقدار النقص  .4
 كيلو جول  27=   02 – 07=                 
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  ما:لتفاعل  األتية(: ادرس المعلومات 0780وزاري )سؤال 

  كيلو جول/مول. .88الوضع للمواد المتفاعلة طاقة 

  كيلو جول / مول. 37 األماميطاقة التنشيط للتفاعل 

  كيلو جول /مول. .2-التغير في المحتوى الحراري 

 األتية:اجب عن األسئلة 

 لمعقد المنشط.الوضع لما قيمة طاقة  .1

 العكسي.ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .2

 الناتجة.ما قيمة طاقة الوضع للمواد  .0

 طارد أميفضل رسم المنحنى لتسهيل حل هذا النوع من األسئلة ومعرفة هل التفاعل ما  اإلجابة:

 سالبة ∆Hطارد الن التفاعل        

                                                                                   _ 

 

                                                                                           _117 

 

                                                                                           _ 

 

 األماميتفاعل +طاقة تنشيط الالمتفاعلةطاقة وضع المعقد المنشط =طاقة وضع المواد  .1

                                   =02  +117 =147 

 المتفاعلة H – الناتجة H∆ =H الناتجة:ضع المواد نجد أوال طاقة و .2

                                        -07  =H 117 – الناتجة  

                                           H كيلو جول/مول 72=  الناتجة 

 طاقة وضع المواد الناتجة  –طاقة تنشيط التفاعل العكسي = طاقة وضع المعقد المنشط  األن:

 كيلو جول/مول 97=  72 – 147=                                         

 كيلو جول/مول 72. 0 
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 :أنوجد  X                       Y االفتراضي:(: في التفاعل 0782وزاري )سؤال 

  جول.كيلو  8.7بدون عامل مساعد تساوي  األماميطاقة التنشيط للتفاعل 

  كيلو جول 897بوجود عامل مساعد تساوي  األماميطاقة التنشيط للتفاعل.  

  جول.كيلو  97طاقة وضع المواد الناتجة تساوي 

  جول.كيلو  027بوجود عامل مساعد تساوي طاقة وضع المعقد المنشط 

 :اجب عما يلي

 ما مقدار طاقة وضع المعقد المنشط بدون عامل مساعد. .1

 المتفاعلة.طاقة وضع المواد  مقدارما  .2

 اإلشارة.متضمناً  ∆Hما قيمة  .0

 ما مقدار طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود عامل مساعد. .4

  اإلجابة:

 وجود عامل مساعدب األماميللتفاعل  .Ea –بدون عامل مساعد  األماميللتفاعل  .Eaمقدار النقص =  .1

                =172  -  142  =12 

 صالنقر+مقدامساعد طاقة وضع المعقد المنشط بوجود عامل وضع للمعقد المنشط بدون عامل مساعد=اقة ط

                                                    =202  +12  =252 

  األماميطاقة تنشيط التفاعل  –طاقة وضع المواد المتفاعلة = طاقة وضع المعقد المنشط  .2

                                =202 – 142  =122  

0. H∆ =H الناتجة – H كيلو جول  02-=  122 – 42 ⟸المتفاعلة 

4. Ea.طاقة وضع المعقد المنشط بوجود عامل مساعد  =للتفاعل العكسي بوجود عامل مساعد– H الناتجة 
                 كيلو جول 222=  42 – 202=                                    
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وطاقة تنشيط  جول،كيلو  07المواد الناتجة  تفاعل افتراضي كانت طاقة وضع (: في0781سؤال)وزاري

وطاقة وضع المعقد المنشط بدون العامل المساعد  جول،كيلو  .8بوجود العامل المساعد  األماميالتفاعل 

 كيلو جول. .0كيلو جول وعند استخدام عامل مساعد انخفضت قيمة طاقة المعقد المنشط بمقدار  8.7

 :األتيةاجب عن األسئلة 

 ما قيمة طاقة وضع المواد المتفاعلة. .1

 المساعد.ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود العامل  .2

 ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بدون العامل المساعد. .0

 المساعد.بدون العامل  األماميما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .4

 للتفاعل. ما التغير في المحتوى الحراري .7

 طارد. أمهل التفاعل ماص  .0

 النهاية.غم كم كتلته في  2المساعد كانت كتلة العامل  إذا .5

  اإلجابة:

 مساعد بوجود عامل األمامي.Ea-مساعد بوجود عاملمنشط ضع معقد وضع المواد المتفاعلة=طاقة وطاقة  .1
 كيلو جول112=  17- 127=                                

2. Ea طاقة وضع المواد الناتجة -مساعد=طاقة وضع المعقد المنشط بوجود عامل االمامي بوجود عامل مساعد 

 كيلو جول 127=  22 – 127=                                      

0. Ea طاقة وضع المواد الناتجة -=طاقة وضع المعقد المنشط بدون عامل مساعداالمامي بوجود عامل مساعد 
 كيلو جول 102= 22 – 172=                                  

4. Ea عامل مساعد بدون األمامي= Ea. مقدار النقص  عامل مساعد وجودب األمامي + 
 كيلو جول 42=  27+  17=                                 

7. H∆ =H الناتجة – H كيلو جول  92-=  112 –22 ⟸المتفاعلة 

 طارد للطاقة .0

 دائما كتلة العامل المساعد ال تستهلك تبقى كما هي( مهمة:غم )معلومة  2 .5
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 KJ20AB    +     2C              2+  B  2A االفتراضي:(: في التفاعل 0784سؤال)وزاري 

 غم  3كتلته  Cالعامل المساعد  استخدام جول وعندكيلو 27طاقة وضع المواد المتفاعلة =  أنعلمت  إذا

 األتية: اجب عن األسئلةجول.كيلو  17كيلو جول لتصبح  97انخفضت طاقة وضع المعقد المنشط بمقدار 

 ما قيمة طاقة وضع المعقد المنشط بدون العامل المساعد. .8

 الناتجة.ما قيمة طاقة وضع المواد  .0

 للتفاعل. ∆Hما قيمة التغير في المحتوى الحراري  .3

 المساعد.ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود العامل  .9

 بدون وجود العامل المساعد. األماميما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  ..

 للطاقة.طارد  أمهل التفاعل السابق ماص  .2

 التفاعل.عند نهاية  Cما مقدار كتلة العامل المساعد  .0

 اإلجابة:

1. 122 

2. 42  

0.  -22 

4. 42 

7. 02 

 طارد  .0

 غم  0 .5

طاقة وضع المواد  أنعلمت  إذا XY2Y            2+  2X االفتراضي:(: في التفاعل 0784وزاري )سؤال 

وطاقة وضع المعقد كيلو جول  7.كيلو جول ومقدار التغير في المحتوى الحراري + 887الناتجة = 

وطاقة تنشيط التفاعل العكسي بوجود العامل المساعد  كيلو جول 827امل مساعد تساوي المنشط بدون ع

  األتية:اجب عن األسئلة كيلو جول  .0ي تساو

 المتفاعلة.ما قيمة طاقة وضع المواد  .1

 المساعد.بوجود العامل  األماميما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .2

 ما مقدار التغير في طاقة الوضع للمعقد المنشط بعد إضافة العامل المساعد. .0

 المساعد.ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بدون وجود العامل  .4
 اإلجابة:

1. 02 

2. 57 

0. 27 

4. 72 
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ادرسه  ما،تفاعل  مول( لسير(: يبين الجدول المجاور بعض قيم الطاقة )كيلو جول/0780وزاري )سؤال 

 :األتيةثم اجب عن األسئلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود عامل مساعد.ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي دون  .1

 مساعد عامل بوجودما قيمة طاقة وضع المعقد المنشط  .2

 .∆Hما قيمة  .0

 استخدام عامل مساعد. يجةنت األماميما قيمة التغير في طاقة التنشيط للتفاعل  .4

 ماص للطاقة. أمهل التفاعل طارد  .7

 اإلجابة:

1. Eaطاقة وضع المواد الناتجة  –المعقد المنشط بدون عامل مساعد  وضع = طاقةالعكسي بدون عامل مساعد 

 كيلو جول  52=  122 – 152=                                  

  لةطاقة وضع المواد المتفاع +عامل مساعدوجود االمامي بEa =عامل مساعد وجودطاقة وضع المعقد المنشط ب .2

 كيلو جول  117=   72+  07=                            

0. H∆ =H الناتجة– H المتفاعلة 

 كيلو جول  72=  72 – 122=     

 عامل مساعدوجود االمامي بEa - عامل مساعددون االمامي بEaللتفاعل االمامي  =  فيمقدار التغير .4

 كيلو جول  77=  07 – 122=                                       

Ea طاقة وضع المواد المتفاعلة –= طاقة وضع المعقد المنشط دون عامل مساعد  االمامي دون عامل مساعد 

 كيلو جول  122=  72 – 152=                        

 ماص .7

 

طاقة  طاقة وضع المواد الحالة
وضع 
المعقد 
 المنشط

طاقة 
تنشيط 
التفاعل 
 االمامي

 الناتجة المتفاعلة

دون وجود 
عامل 
 مساعد

 ؟ 152 122 72

بوجود 
عامل 
 مساعد

 07 ؟ 122 72
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 المتعلقة بتفاعل، ثم اجب عن األسئلة التي تليها. األتية(: ادرس المعلومات .078وزاري )سؤال 

H∆  طاقة وضع المواد
 المتفاعلة

طاقة الوضع المعقد 
المنشط بدون عامل 

 مساعد

مقدار االنخفاض في 
طاقة وضع المعقد 
المنشط عند إضافة 

 العامل المساعد

-02               
 كيلو جول

42                      
 كيلو جول

02 
 كيلو جول

 

0 
 كيلو جول

 الناتجة.ما مقدار طاقة الوضع المواد  .1

 مساعد.ما مقدار طاقة وضع المعقد المنشط بوجود عامل  .2

 مساعد.بدون عامل  األماميما مقدار طاقة التنشيط للتفاعل  .0

 مساعد.بوجود عامل  األماميما مقدار طاقة التنشيط للتفاعل  .4

 مساعد.ما مقدار طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود عامل  .7

  اإلجابة:

1. H  ∆  =Hالناتجة – H المتفاعلة 

    - 02 = H 42 – الناتجة  

 Hكيلو جول  12 =الناتجة 

  بوجود عامل المنشط طاقة وضع المعقد –عامل  لمعقد المنشط بدون= طاقة وضع ا مقدار االنخفاض .2
 وضع المعقد المنشط بوجود عامل طاقة-   02=           0         

 كيلو جول  72 =طاقة وضع المعقد المنشط بوجود عامل   

0. Ea. طاقة وضع المواد المتفاعلة –= طاقة وضع المعقد المنشط دون عامل مساعد  دون عامل مساعد األمامي 

 كيلو جول 22=  42- 02=                            

4. Ea. طاقة وضع المواد  –مساعد بوجود عامل= طاقة وضع المعقد المنشط  عامل مساعد بوجود األمامي

 المتفاعلة

 كيلو جول  12=  42 – 72=                              

7. Ea. المواد الناتجةطاقة وضع  –مساعد بوجود عامل= طاقة وضع المعقد المنشط  عامل مساعد لعكسي بوجودا 

 كيلو جول  42=  12 – 72=                               
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 الجدول االتي يمثل بعض قيم الطاقة بوحدة)كيلو جول/مول( للتفاعل :                                    (:0782سؤال)وزاري

KJ90+   3NH2     3O2Fe/Al      2H3+  2N 

 .األتيةثم اجب عن األسئلة  جيداً،ادرس الجدول التالي  

طاقة وضع المواد  سير التفاعل
 الناتجة

طاقة تنشيط التفاعل 
 العكسي 

طاقة التنشيط للتفاعل 
  األمامي

 ن 172 ع دون عامل مساعد

 47 ل 42 بوجود عامل مساعد 

 للطاقة.طارد  أمهل التفاعل ماص  .1

 ما قيمة كل من )ع، ل، ن(. .2

 المساعد.بسبب وجود العامل  األماميما مقدار النقصان في قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .0

 المساعد.ما قيمة طاقة وضع المعقد المنشط بوجود العامل  .4

 اإلجابة: 

 طارد  .1

 ألنه طاقة الوضع للمواد الناتجة ال تتأثر بالعوامل المساعد  42ع:   .2

 107ل: 

 02ن: 

0. 17 

4. 157 
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 ادرسه جيداً ثم اجب عما يلي. افتراضي،بيانات تفاعل  أدناهالجدول  (: يبين0784وزاري )سؤال 

طاقة التنشيط  طاقة المعقد المنشط طاقة وضع المواد )كيلو جول( الحالة
 الناتجة المتفاعلة األماميللتفاعل 

دون وجود عامل 
 مساعد

 ؟ 172 72 02

بوجود عامل 
 مساعد

 42 ؟  

 ما قيمة طاقة وضع المعقد المنشط بوجود العامل المساعد. .1

 المساعد.ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود العامل  .2

 المساعد.ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بدون العامل  .0

 المساعد.بدون وجود العامل  األماميما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل  .4

 للتفاعل. ∆Hما قيمة التغير في المحتوى الحراري  .7

 طاقة.للطارد  أمهل التفاعل السابق ماص  .0

 العامل المساعد على: إثرما  .5
 .التفاعلظهور نواتج  زمن-بوضع المواد المتفاعلة      طاقة-أ

 اإلجابة:

1. 122 

2. 52 

0. 122 

4. 52 

7.  -02 

 طارد .0

 ثابته تبقى-أ   .5
 يقل-ب 
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 تطبيقات حياتية 

  ساعدة التي تعمل على تسريع العمليات الحيوية عن اهم العوامل الم األنسانداخل جسم  األنزيماتتعتبر

 التنشيط.طريق تقليل طاقة 

  األنسان:في جسم  األنزيماتاهم 

 ثنائية.سكريات  إلىاالميليز الذي يحلل النشأ  أنزيم .1

 المعدة.ضمة التي تفرزها  الها األنزيمات .2

  البكتيريافي  األنزيماتايضاً توجد. 

 أجسامفي  األنزيماتعلى تعطيل  األمراضلذا يعتمد عمل بعض المضادات الحيوية في عالج بعض 

 مسبباً موتها. األمراضمسببات 

درجة  إلىبينما يحتاج حرقة في المختبر  °س 30عند درجة حرارة  األنسانسؤال: يحترق السكر في جسم 

 اعلى.حرارة 

التي تعمل كعوامل مساعدة حيث تقلل من طاقة التنشيط  األنسانفي جسم  األنزيماتاإلجابة: بسبب وجود 

 السرعة.الالزمة للتفاعل وبالتالي تزداد 
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 أسئلة موضوعية وزارية 

 (8440التفاعل الكيميائي يعمل على زيادة: )وزاري  إلىإضافة العامل المساعد  أن .8

 سرعة التفاعل  -طاقة الوضع للمواد المتفاعلة  د -طاقة التنشيط للتفاعل  ج -للتفاعل  ب ∆H -أ

فأنه  K2[A][B]وكان قانون سرعة التفاعل )س(=  C  + D2B         2A  +  2 االتي:في التفاعل العام  .0

 (0778: )وزاري  إلىمضاعفة سرعة التفاعل  إلىمعاً يؤدي  A,Bعند مضاعفة تركيز كل من 

 مرات  4 -مرات د 0 -مرات   ج 0 -مرات   ب0 -أ

ثالث  Rوعند مضاعفة تركيز  K0[R]هو : السرعة =  G        R + M التفاعل:اذا كان قانون سرعة  .3

 (0787)وزاري مرتين فإن السرعة تتضاعف بمقدار Mمرات و 

 مرتين  -مرات د 0 -مرات  ج0-مرات  ب 9 -أ

   AB2         2+  B  2Aفي التفاعل االفتراضي االتي:  .9

مرتين فإن سرعة التفاعل  [A]اربع مرات و  [B]فعند مضاعفة  K0[B]اذا علمت ان سرعة التفاعل = 

 (0783)وزاري تتضاعف بمقدار.

 مرة  02 -مرات  د 4 -مرة  ج 10  -مرات   ب 0 -أ

 (0771ان زيادة درجة الحرارة الحرارة تزيد من رفع سرعة التفاعل بسبب: )وزاري  ..

 زيادة عدد التصادمات -زيادة طاقة التنشيط  د -نقصان ثابت السرعة  ج -نقصان التركيز  ب -أ

 (0787تزداد سرعة التفاعل عند رفع درجة الحرارة بسبب: )وزاري  .2

 زيادة طاقة المعقد المنشط -زيادة عدد التصادمات د -نقصان طاقة التنشيط ج -نقصان ثابت السرعة ب -أ

 (0771فاعل :  )وزاري ان سرعة الت .0

 ال تتأثر بالتركيز  -ال تتأثر بالحرارة  د -تتناقص مع الزمن  ج -تزداد مع الزمن  ب -أ

 (8441)وزاري  أي العبارات االتية صحيحة: .1

 تزداد طاقة التنشيط بارتفاع درجة الحرارة . -أ

 تقل سرعة التفاعل بزيادة طاقة التنشيط. -ب

 المعقد المنشط .طاقة التنشيط تساوي طاقة  -ج

 طاقتا التنشيط للتفاعلين االمامي والعكسي متساويين .-د
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 (0777)وزاري  صحيحة:. احدى العبارات االتية المتعلقة بطاقة التنشيط تعتبر 4

 طاقة التنشيط تساوي طاقة المعقد المنشط . -أ    

 تقل سرعة التفاعل بزيادة طاقة التنشيط . -ب   

 بزيادة درجة حرارة التفاعل . تقل طاقة التنشيط -ج   

 تزداد طاقة التنشيط بزيادة درجة حرارة التفاعل . -د   

 (0771. ان إضافة العامل المساعد الى التفاعل تعمل على زيادة :  )وزاري 87

 للتفاعل   ∆H -سرعة التفاعل  د -تراكيز المتفاعالت   ج -طاقة التنشيط   ب -أ    

 (0783للتفاعل تؤدي الى : )وزاري . إضافة عامل مساعد 88

 طاقة وضع المتفاعالت  -طاقة التنشيط  د -طاقة الوضع للنواتج   ج -سرعة التفاعل  ب -أ    

 (0788وجود العامل المساعد ال يؤثر على :  )وزاري . 80

 التنشيططاقة -دالتغير في المحتوى الحراري  -سرعة التفاعل  ج -طاقة المعقد المنشط   ب -أ   

 (0778. احدى العبارات االتية المتعلقة بطاقة وضع المعقد المنشط صحيحة :  )وزاري 83

 تساوي طاقة وضع النواتج -تزيد بزيادة درجة الحرارة        ب -أ    

 تساوي طاقة التنشيط للتفاعل االمامي -تقلل العامل المساعد              د -ج   

  (0781م الكائنات الحية على :  )وزاري تعمل االنزيمات في اجسا. 89

  زيادة طاقة وضع المتفاعالت  -ب خفض طاقة وضع المتفاعالت  -أ    

 خفض طاقة تنشيط المتفاعالت -زيادة طاقة تنشيط المتفاعالت  د -ج   

       :فأن رتبة التفاعل .ث0/مول0لتر 708عند درجة حرارة ما  ة ثابت سرعة تفاعلاذا كانت قيم.17

 (0781وزاري )

 4 -د          0 -ج        2  -ب         1 -أ  

8 0 3 9 . 2 0 1 4 87 

 ب ب د ب ج د ب أ ج د

88 80 83 89 8. 

 ب د ج ج أ
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 تم بحمد هللا

 أتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاح

 


