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سرعة التفاعل الكٌمائً والعوامل المؤثرة فٌها : الثالثة الوحدة  

2003سرعة التفاعل الكٌمٌائً                                  :  الفصل األول   

تتفاوت التفاعالت الكٌمٌائٌة فً سرعة حدوثها ،فبعضها ٌتم بسرعة كبٌرة كما فً احتراق الغابات ،ومعظم 

التفاعالت التً تجري فً المحالٌل األٌونٌة كتفاعل الحموض والقواعد فً وسط مائً،وبعض هذه التفاعالت تحدث 

.بسرعة بطٌئة ،مثل صدأ الحدٌد،وٌستغرق بعضها اآلخر آالف السنٌن لحدوثه ،مثل تفاعالت تكون النفط  

(مطلوب من طلبة االقتصاد المنزلً وغٌر مطلوب من طلبة الفرع العلمً  ): مفهوم سرعة التفاعل : أوأل  

بأنها مقٌاس التغٌر فً كمٌة معٌنة فً وحدة الزمن : تعرف السرعة  

تعد سرعة التفاعل مقٌاسا لمقدار التغٌر فً كمٌات المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة فً وحدة الزمن ،ونظرا _

إلختالف المواد الكٌمٌائٌة الداخلة فً التفاعل الكٌمٌائً أو الناتجة عنه ، فً نوعها وطبٌعتها فإنه ٌمكن قٌاس معدل 

فً وحدة .…سرعة التفاعل الكٌمٌائً باستخدام التغٌر فً عدد موالت هذه المواد ،أو حجمها أو كتلتها أو تركٌزها 

وعلٌه فإن طرٌقة التعبٌر عن سرعة التفاعل تعتمد على نوع الكمٌات المستخدمة ،فإذا قٌست  السرعة . الزمن

:بالتغٌرفً كتلة المادة المتفاعلة أو الناتجة مع الزمن ٌكون   

 

التغٌر فً الكتلة =       معدل سرعة التفاعل   

                                  التغٌر فً الزمن 

 

(ث /  غ )وإذا كانت كتلة المادة مقٌسة بالغرام والزمن بالثانٌة ،فإن وحدة سرعة التفاعل تقاس بوحدة   

:مع الزمن بالثانٌة  ،ٌكون  (مول   لتر  )وأما إذا قٌست السرعة بالتغٌر فً تركٌز المادة   

التغٌر فً التركٌز =         معدل سرعة التفاعل     

                                     التغٌر فً الزمن

التركٌز اإلبتدائً -  التركٌز النهائً =         معدل سرعة التفاعل   

الزمن اإلبتدائً -                                      الزمن النهائً   

(ث . لتر / مول )وتكون وحدة سرعة التفاعل   

وٌعد قٌاس التغٌر فً تركٌز المواد المتفاعلة أو الناتجة بالنسبة للزمن من أكثر الطرق الشائعة للتعبٌر عن *

. معدل  سرعة التفاعل ، إذ تقل تراكٌز المواد المتفاعلة مع الزمن وتزداد تراكٌز المواد الناتجة مع الزمن  
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                                                                                     :مثال

 

Mg(S ) + H2SO4 (aq)       →     Mg SO4 (aq)  +   H2(g) 

 

:-ٌمكن التعبٌر عن معدل سرعة التفاعل كاآلتً   

ن MgSO4=[MgSO4]Δ       /  Δ    معدل سرعة انتاج= معدل سرعة التفاعل 

 

 H2SO4=             -Δ[ H2SO4]      معدل سرعة إستهالك       = أو  معدل سرعة التفاعل 

Δن                                                                                     

  

 

وٌمكن التعبٌر عن معدل سرعة التفاعل بداللة التغٌر فً كتلة المغنسٌوم المستهلكة أو التغٌر فً حجم غاز 

.الهٌدروجٌن الناتج فً وحدة الزمن  

  

الحظ عند حساب معدل السرعة بداللة إستهالك مادة متفاعلة ٌكون التغٌر فً التركٌز سالبا ، لذلك ٌضرب 

.التغٌر فً التغٌر بإشارة سالب ألن معدل السرعة هو قٌمة عددٌة موجبة   

 

 :وفق المعادلة اآلتٌة        CH3N=NCH3ٌتحلل مركب آزومٌثان          : مثال 

CH3N  =  NCH3(g)                →         C2H6  (g)     +   N2(g)      
 

10×1,50فإذا كان تركٌز آزومٌثان فً بداٌة التفاعل  
-2

10×1,29لتر و أصبح تركٌزه /   مول  
-2

      

  لتر/مول 

 

.     بعد مرور  عشر دقائق من بدء التفاعل ، إحسب معدل السرعة لهذا التفاعل   

:الحل   

     CH3N  = NCH3معدل سرعة إستهالك   = معدل سرعة التفاعل 

 = [CH3N=NCH3] Δ─                                  

 Δ ن              

 ]-            =                                                        1,29×10
-2

    - 1,50×10
-2

 [ 

                             10 

=                                   2,1× 10
-4

 دقٌقة.لتر/       مول
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:-الحظ أن عدد الموالت فً معادلة التفاعل متساوٌة لجمٌع المواد و لذلك فإن   

 N2جمعدل سرعة إنتا  =C2H6معدل سرعة إنتاج    = CH3N=NCH3معدل سرعة إستهالك  = معدل سرعةالتفاعل 

 

:-فً التفاعل اآلتً :سؤال واجب   

CO (g)+NO2(g)      →    CO2(g) +NO(g( 

 

 لتر / مول 0.85 ثانٌة على بدء التفاعل ، وٌساوي 45 لتر بعد مرور / مول 0,40   ٌساويNOإذا كان تركٌز    

 :  ثانٌة على بدئه80بعد مرور 

 إحسب معدل سرعة التفاعل ؟.  أ  

  ؟   COإحسب معدل سرعة إستهالك . ب 
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هل ٌختلف معدل سرعة التفاعل أو سرعة استهالك المواد أو إنتاجها بإختالف عدد الموالت فً : السؤال األن و

 المعادلة الكٌمائٌة الموزونة ؟ 

 :-  كما فً المعادلة اآلتٌة   NO2 إلى  N2O4ٌتحلل :    1مثال 

N2O4(g)                        2NO2(g) 

 :أدرس الجدول اآلتً الذي ٌبٌن تغٌر تركٌز المواد المتفاعلة والناتجة مع الزمن ، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه 

 

    ⦋  ⦋N2O4 (ث)الزمن 
 لتر/ مول  

NO2  ⦌               ⦌
   لتر/مول  

0 0.10 0 

20 0.07 0.06 

40 0.05 0.10 

60 0.04 0.12 

 ث ؟ ( 40-20)  فً الفترة الزمنٌة     N2O4إحسب معدل سرعة إستهالك  . 1

 ث؟  (40 -20 ) فً الفترة الزمنٌة  NO2احسب معدل سرعة تكون  . 2

 ؟   NO2 ومعدل سرعة تكون   N2O4ما العالقة بٌن معدل السرعة إستهالك   . 3

 :  الحل 

 ]  Δ-      =   N2O4       ]-0.05 -0.07  [N2O4]    = معدل سرعة استهالك (1

   Δ                                   20 - 40                    ن                     

  =1×10 
-3

 ث.لتر/ مول 

 

 NO2            = ]  Δ                       [NO2معدل سرعة تكون  (2

                       Δ      ن 

 

 

              =  )  0,10 -  0,06)                     =2×  10 
-3

 ث.  لتر /مول 

                            40   – 20 
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   NO2معدل سرعة تكون    N2O4  = 2/1 معدل سرعة إستهالك( 3

 

                                                                      

، واألخرى N2O4الحظ فً المثال السابق أننا حصلنا على قٌمتٌن مختلفتٌن إحداهما لمعدل سرعة إستهالك *

 ، فأٌهما ٌمثل معدل سرعة التفاعل  ؟NO2لمعدل سرعة تكون 

لقد أصطلح للتعبٌر عن معدل سرعة التفاعل الكلً بداللة مول واحد من أي من المواد المتفاعلة أو الناتجة 

 : ، وعلٌه فإن 

 NO 2معدل سرعة إنتاج          N2O4   =            1معدل سرعة إستهالك  = معدل سرعة التفاعل 

                                           2 

 

 

 :2ِضبي 

 :    فً محلول قاعدي حسب المعادلة التالٌة     – ClO  مع أٌون  - Iٌتفاعل أٌون 

 I -  
(aq  ) + ClO─ (aq)                                      Cl- (aq) +IO─

(aq) 

 :فإذا علمت أن                

[ Cl─]                      (الثانٌة  )                        الزمن 

              0.00101                              2 

                   0.00167                              8   

 إحسب معدل سرعة التفاعل فً الفترة الزمنٌة من ثانٌتٌن إلى ثمان ثوان ؟

 Δ ]   Cl -        [=                   6,6×10=               معدل سرعة التفاعل 
-4 

                     Δ                                       ْ                          6   

 

 =                  1,1×10 
-4

     س.  ٌزش / ِٛي  
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 :3ِضبي 

 : حغت اٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ  ٠H Iزفبػً ا١ٌٙذسٚع١ٓ ِغ ا١ٌٛد ٌزى٠ٛٓ ٠ٛد٠ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ 

H 2 (g) + I 2 (g)                                   2HI(g) 

 : ِغ اٌضِٓ أِىٓ اٌحقٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد ا٢ر١خ   H2ػٕذ دساعخ رغ١ش رشو١ض  

 ٌزش /  ِٛي H2] [                                (صب١ٔخ )  اٌضِٓ 

                2                             0.00167 

                8               0.00101   

 فٟ اٌفزشح اٌض١ِٕخ ِٓ صب١ٔز١ٓ إٌٝ صّبْ صٛاْ ؟ H 2إحغت ِؼذي عشػخ إعزٙالن  . أ 

H 2      Δ─              =               =        [   H2] 0.00066  =      1,1× 10ِؼذي عشػخ إعزٙالن  :   اٌحً 
-4 

                                                                           Δ  6                             ن    

 فً الفترة الزمنٌة نفسها ؟ HIإحسب معدل سرعة إنتاج . ب 

 H 2معدل سرعة إستهالك =     HIمعدل سرعة إنتاج   ×  1  :الحل 

2            

HI  =2× 1,1   ×10معدل سرعة إنتاج       
-4

 ث.لتر /مول      4- 10   ×   2,2  =    

 :4مثال 

  فً الحالة الغازٌة وفق المعادلة الموزونة  F2مع   NO2ٌتفاعل 

2NO2  + F2                           2N02F 

 F 2  ومعدل سرعة إستهالك  NO2Fجد العالقة بٌن معدل سرعة تكون    (أ

 F2معدل سرعة إستهالك  =  NO2F معدل سرعة تكون  ×  1: الحل 

 2 

     1                × Δ ]  NO2F [              = Δ-                     ]   [F2 

          2                     Δ                             ن    Δن     



  0796399978بالل نوفل                                                                                                              
 

7 
 

                                                                                                 NO2ومعدل سرعة إستهالك   F2جد العالقة بٌن معدل سرعة إستهالك . ب 

  NO2معدل سرعة إستهالك F2      =1/2معدل سرعة إستهالك  : الحل 

 

   [   F 2]Δ─                                  =      1                Δ─] [NO2 

 Δ                                                     2ن                Δن  

 فً التفاعل اآلتً الذي ٌمثل إحتراق غاز األٌثلٌن : 5مثال 

C2H4(g)+3O2(g)                                2CO2(g) +2H2O(g) 

 ث .لتر /   مول O2   =  0.45إذا كان معدل سرعة إستهالك 

 ؟ C2H4ما معدل سرعة إستهالك   (1

  C2H4معدل سرعة إستهالك  = O2 معدل سرعة إستهالك  ⅓: الحل 

 C2H4معدل سرعة إستهالك  = 0,45 × ⅓

 C2H4معدل سرعة إستهالك =ث .لتر / مول 0,15

 

  ؟  CO2( تكون ، ظهور )ما معدل سرعة إنتاج     ( 2

  CO2     معدل سرعة إنتاج   O21  =    معدل سرعة إستهالك ⅓:الحل 

 2         

 CO2معدل سرعة إنتاج   =0.45 × 2 

3 

ث .لتر/ مولCO2 = 0,3معدل سرعة إنتاج           
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(مطلوب من جمٌع الفروع  )تغٌر سرعة التفاعل مع الزمن :ثانٌا   

 عرفت أن سرعة التفاعل تقاس بمعرفة تغٌر التركٌز الحدى المواد المتفاعلة أو الناتجة خالل فترة زمنٌة معٌنة ، 

كما ورد فً األمثلة السابقة ، ولعلك تسأل أال ٌمكن قٌاس سرعة التفاعل عند لحظة معٌنة ، أي السرعة اللحظٌة 

.للتفاعل عند أي زمن نرٌده   

.التغٌر فً كمٌات احدى المواد المتفاعلة أو الناتجة فً وحدة الزمن : معدل سرعة التفاعل **   

.سرعة التفاعل عند زمن معٌن خالل سٌر التفاعل : السرعة اللحظٌة **   

.سرعة التفاعل لحظة خلط المواد المتفاعلة فً بداٌة التفاعل أي عند الزمن صفر : السرعة االبتدائٌة للتفاعل **   

تركٌز المتفاعالت ٌتناقص مع مرور الزمن على شكل اقتران أسً : مالحظة **   

                                     تركٌز المتفاعالت

 

 

               الزمن       

.بٌنما ٌتزاٌد تركٌز النواتج مع الزمن على صورة اقتران أسً                                                  **  

                                                                                                                                   

                                       تركٌز النواتج                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                  الزمن                                                                                                           

                                            

 

 

 

 

 

 



  0796399978بالل نوفل                                                                                                              
 

9 
 

:أدرس البٌاتات الواردة فً الجدول التالً والمتعلقة بالتفاعل اآلتً ، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه    : مثال                                 

CO(g)+NO2(g)                                CO2(g)+NO(g) 

 

ث.لتر/السرعة اللحظية مول  (الثانية )الزمن   لتر/مول    [  NO2     ] لتر/مول    [   CO] 

49×10-4  0 0,100 0,100 

22×10-4
 10 0,067 0,067 

12×10-4
 20 0,050 0,050 

8×10-4
 30 0,040 0,040 

5×10-4
 40 0,033 0,033 

1×10-4
 100 0,017 0,017 

 

(تتناقص  )كٌف تتغٌر سرعة التفاعل بمرور الزمن ؟ تقل . 1  

 

ماذا ٌحدث لسرعة التفاعل األمامً  مع تناقص تركٌز المواد المتفاعلة ؟ تقل.  2  

 

عند أي زمن تكون سرعة التفاعل األمامً أعلى ما ٌمكن ولماذا ؟عند الزمن صفر ألن تركٌز المتفاعالت . 3  

.ٌكون أكبر ما ٌمكن   

 

: ( باالعتماد على الشكل (   قً بداٌة التفاعل  CO  تركٌز (اختٌار من متعدد وزاري  ) 4

لتر / مول0,10 (لتر          د/مول0,03 (لتر    ج/مول0,06 (لتر                 ب/ مول0,017 (أ
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    تتناقص باستمرار مع استهالك المواد المتفاعلة NO2    مع   COٌتبٌن لك مما سبق أن سرعة تفاعل   

لحظة خلط )وتتناقص تراكٌزها كما أن سرعة التفاعل تكون أكبر ما ٌمكن فً بداٌته ، أي أنه عند الزمن صفر 

 حٌث تكون تراكٌزها أعلى ما ٌمكن وتسمى هذه السرعة  السرعة اإلبتدائٌة للتفاعل (المواد المتفاعلة 

   مع الزمن وٌمكن الحصول على سرعة التفاعل برسم COوبٌن الشكل أعاله رسما بٌانٌا لتغٌر تركٌز     

مماس للمنحنى الممثل فً الشكل عند تركٌز معٌن حٌث ٌمثل مٌل المماس السرعة اللحظٌة عند ذلك التركٌز ، 

    وبالمثل ٌمثل مٌل المماس للمنحنى عند زمن معٌن مقدار السرعة اللحظٌة للتفاعل عند ذلك الزمن 

 ثانٌة من بدء التفاعل وذلك برسم مماس للمنحنى عند 35فمثال ٌمكن تعٌن السرعة اللحظٌة للتفاعل بعد مرور 

  ثانٌة 35مع المنحنى كما فً الشكل أعاله ، أي أن السرعة اللحظٌة عند الزمن  (ثانٌة 35)نقطة تقاطع الزمن 

 10×7,95= صفر – 78/  صفر   - 0,062     = 
-4 

 ث                                                             .لتر/مول
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 قانون سرعة التفاعل و رتبة التفاعل: ثالثا 

تتناسب سرعة التفاعل طردٌا مع تركٌز المواد المتفاعلة وٌمكن مالحظة هذه العالقة من الجدول اآلتً المتعلق 

 :بالتفاعل اآلتً 

2N2O5(g)      →      4NO2(g)+O2(g)  

 (ث.لتر/مول)السرعة اإلبتدائٌة  (لتر/مول )اإلبتدائً⦋N2O5⦋   رقم التجربة

1 0,0113 6,7×10
-6 

2 0,0084 5×10
-6

 
3 0,0042 2,5×10

-6
 

 :وٌمكن التعبٌر عن ذلك بالعالقة التالٌة  N2O5ٌتضح مما سبق أن سرعة التفاعل تتناسب طردٌا مع تركٌز 

 X[N2O5  [        سرعة التفاعل   تتناسب طردٌا مع   

ل١ّخ ػذد٠خ فح١حخ أٚ وغش٠خ رج١ٓ أصش اٌزشو١ض فٟ عشػخ اٌزفبػً ٚرؼزّذ ػٍٝ هش٠مخ : سرجخ اٌزفبػً ٌٍّبدح ** 

. ع١ش اٌزفبػً ٠ّٚىٓ حغبثٙب ِٓ اٌزغشثخ اٌؼ١ٍّخ 

 .سرجخ اٌزفبػً ١ٌظ ٌٙب ػاللخ ثبٌّؼبِالد اٌّٛعٛدح ػٍٝ ٠غبس اٌشِٛص ٚاٌق١غ : ِالحظخ ٘بِخ ** 

 N2O5سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح  ×  وتمثل القٌمة 

 ثطشق ػ١ٍّخ ٠ّٚىٓ رح٠ًٛ اٌؼاللخ x أٚ ل١ّخ وغش٠خ ٠ٚزُ رؼ١١ٓ ل١ّخ 1،2،3ففش ،  = ٠ٚXّىٓ أْ رىْٛ 

ٚاٌزٞ ٠غّٝ صبثذ اٌغشػخ ٚرحقً ثزٌه ػٍٝ اٌؼاللخ  (k)اٌغبثمخ إٌٝ ػاللخ ِغبٚاح ٚرٌه  ثبدخبي صبثذ اٌزٕبعت 

 : ا٢ر١خ 

اٌق١غخ اٌؼبِخ ٌمبْٔٛ عشػخ اٌزفبػً    ................................. ]K N2O5 X [  =     عشػخ اٌزفبػً 

؟  (رتبة التفاعل  )  Xاحسب قٌمة  (1

 نعوض قٌم التركٌز والسرعة الواردة فً ×وتسمى العالقة السابقة الصٌغة العامة لقانون السرعة والٌجاد قٌمة 

 : أي تجربتٌن فً الجدول السابق 

 k    (  0,0084)×(.………… 1) =6 ─ 10× 5=   2(سرعة التفاعل )

k(0.0042)×(..……………2 )    =    6 ─ 10× 2,5   =3(سرعة التفاعل)
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 :نجد أن (2)على العالقة  (1)وبقسمة العالقة 

  (2 ( =   ) 2) X 

 وٌوصف التفاعل فً هذة الحالة بأنه أحادي الرتبة  X =1وٌتحقق ذلك إذا كانت 

 أكتب قانون سرعة التفاعل ؟ (2

k  [    N2O5  ] =    سرعة التفاعل 
1 

. قانون سرعة التفاعل ٌبٌن العالقة بٌن سرعة التفاعل وتركٌز المواد المتفاعلة : مالحظة ** 

 

 ؟  Kاحسب قٌمة ثابت سرعة التفاعل  (3

 : للتفاعل السابق  بإستخدام البٌانات الواردة فً الجدول من أي تجربة Kوٌمكن حساب قٌمة ثابت السرعة 

 مثال  (2)من التجربة رقم 

  K[N2O5]= 2 )سرعة التفاعل(

5×10
-6

  ÷ 0,0084  =  5,95× 10
- 4

=  2( عشػخ اٌزفبػً )  = K 

1[N2O5]                         

 

مجموع رتب المواد = الرتبة الكلٌة  )تعتمد على الرتبة الكلٌة للتفاعل  K   وحدة ثابت السرعة :مالحظة

: وٌمكن تحدٌدها من العالقة اآلتٌة  (المتفاعلة 

. الرتبة الكلٌة للتفاعل : حٌث ن     (دقٌقة  ) ث. 1-ن مول÷  1-نلتر = Kوحدة 

 1-أو دقٌقة      1- هً ث K     فإن وحدة 1=إذا كانت الرتبة الكلٌة للتفاعل 

 (دقٌقة)ث .مول /هً لٌتر  K    فإن وحدة 2=إذا كانت الرتٌة الكلٌة للتفاعل 

   (دقٌقة )ث  .3مول/2هً لتر  K    فإن وحدة 3=إذا كانت الرتبة الكلٌة للتفاعل 

                                                                                                                        

 (دقٌقة )ث  .3مول/3هً لتر  K    فإن وحدة 4=إذا كانت الرتبة الكلٌة للتفاعل 
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  :فً التفاعل اآلتً :2مثال 

2 NOCl(g)       →      2NO(g)+Cl2(g) 

: تم الحصول بالتجربة العلمٌة على البٌانات المبٌنة فً الجدول أدناه 

سرعة التفاعل اإلبتدائٌة              لتر/اإلبتدائً مول⦋     NOCl  ⦋ رقم التجربة
 (ث.لتر/مول )

1 0,2 1,6×10-9 

2 0,4 6,4×10-9 

3 0,6 14,4×10-9 
 

 أكنب قانون سرعة التفاعل ؟ .1

  وبٌن وحدته ؟ kإحسب قٌمة ثابت السرعة   .2

 : الحل 

 K2  [     NOCl  ] =س  (1

2) K  =4×10
-8

 ث.مول /لتر    

 

 

 

: تم الحصول على البٌانات للتفاعل :  3مثال 

CH3N=NCH3     →     C2H6 +N2 

 (ث.لتر/مول  )سرعة التفاعل  ⦋CH3N=NCH3⦋ رقم التجربة

1 2─10×1.13 6─10×2.8 

2 2─10×2.26 6─10×5.6 

3 2─10×3.39 6─10×8.4 

 :أجب عن االسئلة التالٌة 

 أكتب الصٌغة العامة لقانون السرعة لهذا التفاعل؟(1

 إستخدم البٌانات السابقة الٌجاد قانون السرعة لهذا التفاعل ؟(2

 ؟K لهذا التفاعل ثم جد وحدة    Kإحسب قٌمة  (3

 :الحل 

 K X [CH3N=NCH3]=سرعة التفاعل   (1



  0796399978بالل نوفل                                                                                                              
 

14 
 

  k  1  [ CH3N=NCH3 ]=  سرعة التفاعل (2

 1ِٓ اٌزغشثخ    (3

K               =              ًس‚2×10─6        =  4‚2×10─4            8            =     عشػخ اٌزفبػ
-1 

 ] 2─10×1‚13                                   [ CH3N=NCH3              

 

:استخدم البٌانات الواردة فً الجدول اآلتً للتفاعل  :4مثال  

A + 2B    →     C +3D 

:الٌجاد   

 ؟ Aرتبة التفاعل بالنسبة للمادة  . 1

 ؟ Bرتبة التفاعل بالنسبة للمادة  . 2

 قانون سرعة التفاعل ؟ . 3

 ؟ Kقٌمة   . 4

 ؟ لتر/مول  =B [  0.5  [= لتر / مول A =0.5]   [سرعة التفاعل عندما ٌكون . 5

سرعة التفاعل ⦋      A     ⦌⦌       B     ⦋ سلُ اٌزغشثخ
 ث.لتر/مول

1 0.20 0.10 3─10×3‚4 
2 0.20 0.30 3─10×10‚2 
3 0.40 0.30 3─10×40‚8 

 

:  الحل 

 A =2رتبة التفاعل للمادة  (1

        ثابت                            ]  B   [  نختار تجربتٌن ٌكون فٌها   A لحساب رتبة التفاعل للمادة  :مالحظة 

   B    =   1رتبة التفاعل للمادة  (2

 K        1[B]    2 [  A   ]   =سرعة التفاعل  . 3
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 :  مثال 1نختار التجربة    K  لحساب قٌمة ثابت   السرعة  . 4

         =            K 3.4×10─3        =     3.4×10─3 =      سرعة التفاعل            

2[  A    ]                                      3─10×4               1(0.1)×2 (0.2)             1[B] 

 ث .2مول / 2لتر             =          85‚0      

 ث.لتر / مول 0.11=     0.85        ×(0.5)2     × (0.5)1= سرعة التفاعل .   5

 3=  ٌسمى التفاعل السابق ثالثً الرتبة أي أن الرتبة الكلٌة للتفاعل مالحظة 

  :5مثال

 : ادرسه ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه ، تم الحصول على البٌانات اآلتٌة للتفاعل 

3A + 2B      →    2C+3D                                               

سرعة  [B] [A] رقم التجربة
 (دقٌقة.لتر/مول)التفاعل

1 0.1 0.1 5 
2 0.1 0.2 10 

3 0.1 0.3 15 

4 0.2 0.4   80 
 

 ؟   Bوالمادة   A    رتبة التفاعل بالنسبة للمادة     (1

 قانون السرعة لهذا التفاعل ؟ (2

  لتر ؟/مول  0.5  =  [A]=[B]سرعة التفاعل عندما ٌكون  (3

 :الحل 

 A = 2رتبة التفاعل للمادة  (1

 B  = 1رتبة التفاعل للمادة 

 K ] A [2 ] B [1= س (2

3 )K =5× 310 دقٌقة  . 2مول/ 2 لتر
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دقٌقة . لتر /  مول625= س (4

 

:  اعتمادا على البٌانات الواردة فً الجدول للتفاعل  االفتراضً    : 6مثال 

          2A + B →3C                    

:  أجب عما ٌأتً 

سرعة التفاعل لتر /مول ]   B [لتر / مول ] A [رقم التجربة 

ث .لتر /مول

1 0,1 0,1 2×10-2 

2 0,2 0,2 4×10-2 

3 0,2 0,4 8×10-2 

 B = 1 ؟   رتبة  Bما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  (1

صفر  = A  ؟ رتبة Aما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  (2

 ثK = 0,2 وحدد وحدته؟  Kما قٌمة ثابت السرعة  (3
-1

               
 

 

 :فٟ اٌزفبػً اٌزبٌٟ  : 7ِضبي

2 A +   B       →     × 

 :أدسعٗ ع١ذا ٚأعت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗ ، رُ اٌحقٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّج١ٕخ فٟ اٌغذٚي 

عشػخ اٌزفبػً                  لتر/مول ⦋B⦋     لتر/مول  ⦋A⦋  سلُ اٌزغشثخ

 (س.ٌزش /ِٛي  )
1 0.2 0.4 2─10×2.1 

2 0.6 0.4 2─ 10×6.3 
3 0.6 0.8 ?????????? 

 ؟ Aِب سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح (1 

  ؟3= ػٍّب اْ سرجخ اٌزفبػً اٌىٍٟ  (3)فٟ اٌزغشثخ سلُ اٌزفبػً  ِب عشػخ  (2
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؟   Kأوزت ٚحذح   (3

 

 اٌحً 

 A  ٟ٘1سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح  (1

  2 ػٍٝ اٌزغشثخ 3  صُ ٔمغُ اٌزغشثخ 3=    ألْ اٌشرجخ اٌى١ٍخ ٌٍزفبػً B =2سرجخ  (2

10× 25,2=   3ط 
-2

س  . ٌزش /ِٛي 

ٌزش: ٟ٘  K ٚحذح ─3
2

ِٛي/
2

 س .

 

  :٠ج١ٓ اٌغذٚي ا٢رٟ ث١بٔبد اٌزفبػً :8ِضبي

2NO+2H2   →   N2+2H2O                                                              

            اٌغشػخ االثزذائ١خ   لتر/مول⦋H2⦋  لتر/مول ⦋NO⦋ سلُ اٌزغشثخ

 س. ٌزش /ِٛي

1 0.2 0.1 0.03 

2 0.2 0.2 0.06 

3 0.4 0.1 0.12 
 

 ؟ NOِب سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح  (1

 ؟ H2ِب سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح  (2

 :اٌحً

 NO  ٟ٘2سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح   (1

 H2  ٟ٘1سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح   (2
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  فٟ اٌزفبػً االفزشامٟ : 9 ِضبي

2B   →    C                                                               A+ 

وأن الرتبة الكلٌة للتفاعل  . B] [مرتٌن وثبات  A] [ ِشاد ػٕذ ِنبػفخ 4إرا ػٍّذ أْ عشػخ اٌزفبػً رزنبػف 

 :  أجب عما ٌلً 2تساوي 

 ؟ Bما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة   . 1

 أكتب قانون السرعة لهذا التفاعل ؟ . 2

  .لتر/ مول  A    [ B]     = [     =0.2  [ث عندما .لتر/مول   ((2 × 10 - 3إذا كانت سرعة التفاعل تساوي . 3

 ؟ kأحسب قٌمة ثابت السرعة 

 :الحل 

  هً صفر  Bرتبة التفاعل بالنسبة للمادة   . 1

 K 2[A[  = سرعة التفاعل  . 2

 3.K = 3─10×2      2[0.2] 

2─10×5  = 1─10×0.5  =    3─10×2     =       K        ث. مول / لتر 

        2─10×4 

  

 فً التفاعل اإلفتراضً الذي ٌحدث عند درجة حرارة معٌنة  : 10 مثال

 2R + 2M         →     3X + Z          

 وعند  .( مرات3 ) ثابتا تتضاعف سرعة التفاعل  Mمع بقاء تركٌز  (مرات 3) Rوجد أنه عند مضاعفة تركٌز 

 :مرة  أجب عن األسئلة التالٌة  (27)تتضاعف سرعة التفاعل   (مرات 3) Rو  Mمضاعفة تركٌز كل من 

 ؟ Rما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة   . 1

 ؟ Mما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة  . 2

 .ٌزش/ِٛي      R  =  [ M]   =   0.1] [ث عندما ٌكون . لتر /مول (2 ×10 ─5)إذا كانت سرعة التفاعل تساوي  . 3

  ؟ K أحغت ل١ّخ 
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  :اٌحً

 R  ٟ٘1سرجخ اٌزفبػً ٌٍّبدح  . 1

 M  ٟ٘2سرجخ اٌزفبػً ٌٍّبدح  . 2

 K=             2 [ M]  1 [ R]عشػخ اٌزفبػً . 3

 

2─10×2 =    5─10×2     =            5─10×2            =Kٌزش  
2

ِٛي/ 
2 

 س . 

3─10×1             2(0.1)  1(0.1)               

  

 

  :11ِضبي 

 C̊ 25اٌغذٚي أدٔبٖ ٠ج١ٓ اٌزفبػً اٌزٞ ٠حذس ػٕذ 

2H 2(g)+2NO (g)                N2(g)+2H2O(L) 

عشػخ اٌزفبػً  لتر/مول⦋NO⦋  ٌزش/ِٛي⦋ H2⦋ سلُ اٌزغشثخ

 س.ٌزش/ِٛي

1 0.010 0.020 2─10×2 

2 0.015 0.020 2─10×3 

3 0.010 0.010 2─10×0.5=3─10×5 

 :عذ 

 ؟ NOسرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح . 1

 أوزت لبْٔٛ اٌغشػخ ٌٙزا اٌزفبػً ؟. 2

 ل١ّخ صبثذ اٌغشػخ ٚإروش ٚحذرٗ ؟. 3

 : الحل 

 NO  ٟ٘2سرجخ اٌزفبػً ٌٍّبدح  . 1

  =1[H2] K [NO]2عشػخ اٌزفبػً . 2

3  .K  = 5 ×  10
 3 

 ٌزش
2 

ِٛي/ 
2

 س  . 
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:  اٌغذٚي ا٢رٟ ٠ج١ٓ ث١بٔبد اٌزفبػً االفزشامٟ  : 12ِضبي 

               2A + B +C  → 4D        

  

عشػخ اٌزفبػً  لتر/مول ] C [ لتر/مول ] B  [ لتر/مول ] [Aسلُ اٌزغشثخ 

 س.ٌزش/ِٛي

1 0,1 0,2 0,1 2×10
-3 

2 0,1 0,4 0,1 4×10
-3

 

3 0,2 0,2 0,1 8×10
-3

 

4 0,2 0,2 0,1 8×10
-3

 

 ؟  Aِب سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح  (1

 ؟  Bِب سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح  (2

  ؟  Cِب سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح  (3

  ؟  Kِب ل١ّخ صبثذ اٌغشػخ  (4

أوزت لبْٔٛ عشػخاٌزفبػً ؟  (5

: اٌحً 

 A = 2سرجخ   (1

 B = 1سرجخ  (2

ففش   = Cسرجخ  (3

4 )K =1     (   ٠غت وزبثخ اٌخطٛاد اٌحغبث١خ) 

 K ]  A [2 ] B [ 1= ط (5
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: ٠ج١ٓ اٌغذٚي ا٢رٟ ث١بٔبد اٌزفبػً االفزشامٟ  :13ِضبي 

                      A+B+C → 3D                                                                                                                  

: أدسعٗ صُ أعت ػّب ١ٍ٠ٗ ِٓ األعئٍخ ، ػٕذ دسعخ حشاسح ِؼ١ٕخ  ( 3 )ٚاٌزٞ سرجزٗ اٌى١ٍخ 

عشػخ اٌزفبػً  لتر/مول ] C [ لتر/مول ] B  [ لتر/مول ] [Aسلُ اٌزغشثخ 

االثزذائ١خ   

 س.ٌزش/ِٛي

1 0,02 0,02 0,02 4×10
-2 

2 0,02 0,06 0,02 4×10
-2

 

 ط 0,02 0,02 0,01 3

4           0,02 0,02 0,04 8×10
-2

 

10×5 0,01 0,01ؿ  5
-5

 

  ؟  Cِب سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح  (1

ِب ل١ّخ عشػخ اٌزفبػً اٌّؾبس ا١ٌٙب ثبٌشِض ط ؟    (2

ِب ل١ّخ اٌزشو١ض اٌّؾبس ا١ٌٗ ثبٌشِض ؿ ؟  (3

،   ِشر١ٓ ػٕذ ٔفظ اٌؾشٚه C  ِشر١ٓ ٚرشو١ض اٌّبدح B  صالس ِشاد ٚرشو١ض اٌّبدح Aػٕذ ِنبػفخ رشو١ض اٌّبدح  (4

وُ ِشح رزنبػف عشػخ اٌزفبػً ؟ 

: اٌحً 

 C = 1سرجخ  (1

×1= ط (2
 

10
-2 

س . ٌزش /ِٛي

10×1= ؿ  (3
-3 

ٌزش / ِٛي

 ِشح 18( 4
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: فٟ اٌزفبػً ا٢رٟ  : 14ِضبي 

       6H+ →  3Br2 + 3H2O                      + 
 -

 BrO3
-   + 5Br 

 

: رُ اٌحقٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد ا٢ر١خ ِٓ اٌزغشثخ اٌؼ١ٍّخ 

BrO3سلُ اٌزغشثخ 
-
اٌغشػخ االثزذائ١خ  لتر/مول ] +H [ لتر/مول ]  - Br [ لتر/مول ] [ 

 س.ٌزش/ِٛي

1 0,1 0,1 0,1 8×10
-4 

2 0,2 0,1 0,1 1,6×10
-3

 

3 0,2 0,2 0,1 3,2×10
-3

 

4 0,1 0,1 0,2 3,2×10
-3

 

اوزت لبْٔٛ عشػخ اٌزفبػً ؟  (1

  ِٚب ٚحذح ل١بعٗ ؟ Kاحغت ل١ّخ صبثذ اٌغشػخ  (2

ِب سرجخ اٌزفبػً اٌى١ٍخ ؟  (3

:  اٌحً 

K BrO3= ط  (1
-
 ] [1

 ] Br – [1
 ] H+ [2

 

2 )K = 8ٌزش 
3

ِٛي/ 
3

س  .

   4= سرجخ اٌزفبػً اٌى١ٍخ  (3
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  : 15ِضبي

 :فٟ اٌزفبػً ا٢رٟ 

3F(g) +E(g)+ 2D(g)        →        A(g)+2B(g)   

 :رُ رغغ١ً اٌج١بٔبد اٌزب١ٌخ 

عشػخ اٌزفبػً  [F] [E] [D] سلُ اٌزغشثخ

  ٌزش دل١مخ/ِٛي

1 0.2 0.2 0.4 4─10×8 

2 0.2 0.3 0.4 4─10×8 

3 0.6 0.3 0.5 3─10×3 

4 0.3 0.3 0.5 3─10×1.5 

5 0.6 0.9 0.6 ???????? 

6 ???????? 0.4 0.5 3─10×3.5 

 ؟F-  D  - Eِب سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌىً ِٓ اٌّٛاد . 1

 أوزت لبْٔٛ عشػخ اٌزفبػً ؟. 2

  ؟5إحغت عشػخ اٌزفبػً   فٟ اٌزغشثخ سلُ . 3

  ؟6فٟ اٌزغشثخ  Dإحغت رشو١ض اٌّبدح  . 4

  ِشاد فىُ ِشح رزنبػف عشػخ اٌزفبػً ؟3إرا صاد اٌنغو فٟ اٌٛػبء اٌزفبػً . 5

 فىُ ِشح رزنبػف عشػخ اٌزفبػً ؟ ، إرا صاد رشو١ض وً ِبدح ِزفبػٍخ ِشر١ٓ . 6

 ِبرا ٠حذس ٌغشػخ اٌزفبػً ؟،  ِشاد 4إرا صاد حغُ ٚػبء اٌزفبػً .  7

 : اٌحً 

 ففش = E     سرجخ 2      1ِٓ اٌزغشثخ  . 1

 D  =1     سرجخ 4           3ِٓ اٌزغشثخ  

 F  =1    سرجخ 3          1ِٓ اٌزغشثخ 

 1[D] K1 [F]= عشػخ اٌزفبػً  . 2

10×36 = 5ط  (3
-4

   (3 ػٍٝ اٌزغشثخ 5ثمغّخ اٌزغشثخ  )دل١مخ     . ٌزش /ِٛي
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4 )]  D [  = 0,7(  3 ػٍٝ اٌزغشثخ 6ثمغّخ اٌزغشثخ  )ٌزش / ِٛي 

  ِشاد 9 ( 5

  ِشاد 4 (  6

 عٛف ٠مً اٌنغو إٌٝ اٌشثغ ٚ ثبٌزبٌٟ ٠مً اٌزشو١ض إٌٝ اٌشثغ  (7

     1رمً عشػخ اٌزفبػً ثّمذاس           

          16 

 :ِالحظخ 

 ػٕذِب رىْٛ سرجخ اٌزفبػً ٌّبدح ِب ففشا فئْ رغ١١ش رشو١ض ٘زٖ اٌّبدح ال ٠ؤصش فٟ عشػخ اٌزفبػً 

 :ِالحظخ 

إر ٠ضداد رشو١ض اٌّزفبػالد إٌٝ اٌنؼف ٚرجؼب ٌزٌه رضداد عشػخ ،إرا صاد اٌنغو إٌٝ اٌنؼف ٠مً اٌحغُ إٌٝ إٌقف 

 .اٌزفبػً 

 

 : 16ِضبي 

ِب ِؼٕٝ أْ رىْٛ سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌّبدح ِب رغبٚٞ ففشا ؟؟ 

 ػٕذِب رىْٛ سرجخ اٌزفبػً ٌّبدح ِب ففشا فئْ رغ١١ش رشو١ض ٘زٖ اٌّبدح ال ٠ؤصش فٟ عشػخ اٌزفبػً 

 : فٟ اٌزفبػً اإلفزشامٟ  :17ِضبي  

  F +E+D →       طٔٛاد      

 :-رُ رغغ١ً اٌج١بٔبد اٌّج١ٕخ فٟ اٌغذٚي اٌّغبٚس ػ١ٍّب ِٓ خالي اٌزغشثخ 

اٌغشػخ اإلثزذائ١خ  اإلثزذائٟ  [F] اإلثزذائٟ  [E] اإلثزذائٟ  [D] سلُ اٌزغشثخ 

 (س. ٌزش /ِٛي)

1 0.1 0.1 0.2 6─10×4.4 

2 0.1 0.1 0.4 6─10×8.8 

3 0.1 0.05 0.2 6─10×4.4 

4 0.3 0.1 0.2 5─10×1.32 

 8.8×10─6 0.1 0.1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 5
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K ] D [1=  طأوزت لبْٔٛ عشػخ اٌزفبػً ؟. 1
 ] F [1 

 (ٌزش / ِٛي0,4 ) ؟  5فٟ اٌزغشثخ سلُ  Dأحغت رشو١ض اٌّبدح . 2

  :18ِضبي 

 :رُ اٌحقٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد ا٢ر١خ ٌٍزفبػً ثٕبء ػ١ٍٙب أعت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ١ٍ٠خ 

A+B+C      →     D+2E        

 

 [A] سلُ اٌزغشثخ

ٌزش /ِٛي

[B] 

ٌزش /ِٛي

[C] 

ٌزش /ِٛي

عشػخ اٌزفبػً 

 (س. ٌزش/ِٛي )

1 0.1 0.1 0.2 1─10×0.02 

2 0.1 0.2 0.2 1─10×0.04 

3 0.2 0.1 0.2 1─10×0.04 

4 0.4 0.1 0.2 1─10×0.08 

5 0.1 0.1 0.7 1─10×0.07 

 0.45×10─1 0.5 0.3 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 6

 

 ؟ C , B,Aعذ سرجخ وً ِٓ . 1

 أوزت لبْٔٛ عشػخ اٌزفبػً ؟. 2

  ِغ روش ٚحذرٗ؟Kإحغت ل١ّخ  . 3

 فٟ اٌزغشثخ اٌغبدعخ؟ [A]إحغت . 4

 ٌزش؟/ ِٛي  0.6=[C]=[B]=[A]إحغت عشػخ اٌزفبػً ػٕذِب ٠ىْٛ . 5

فىُ رزنبػف عشػخ اٌزفبػً ؟ ، إرا رنبػف رشو١ض وً ِبدح ِزفبػٍخ ِشر١ٓ  . 6

: اٌحً 

 A = 1سرجخ اٌّبدح  (1

 B =1     سرجخ اٌّبدح 

  C =1    سرجخ اٌّبدح 
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K ]  A [1= ط (2
 ] B [1

 ] C [1 

3 )K  =1 ٌزش 
2

ِٛي/
2

س  . 

4 )] A [ =0,3ٌزش  /  ِٛي

10×216= ط (5
-3

س .ٌزش /  ِٛي

 ِشاد 8( 6

 : (فؼ ِٕٗ فب٠ذح ٍِٚٙٛػ داػٟ  ) : 19ِضبي 

 :إػزّبدا ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ اٌغذٚي ٌٍزفبػً ا٢رٟ 

A+2B         →      3C+2D 

 

         اٌغشػخ اإلثزذائ١خ ٌزش/ِٛي  [B] ٌزش/ِٛي[A] سلُ اٌزغشثخ

 (دل١مخ. ٌزش/ ِٛي  )

1 0.1 0.1 4─10×1 

2 0.2 0.3 4─10×12 

3 0.4 0.6 4─10×96 

 

 ؟ Aعذ سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح . 1

 ؟ Bعذ سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح  . 2

 أوزت لبْٔٛ عشػخ اٌزفبػً ؟. 3

 ٚحذد ٚحذرٗ ؟ Kعذ ل١ّخ صبثذ اٌغشػخ .4

 ٚحذ٘ب صالس ِشاد ؟ Aو١ف رزغ١ش عشػخ اٌزفبػً ػٕذ ِنبػفخ رشو١ض . 5
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   : 20ِضبي 

 :-فٟ اٌزفبػً اإلفزشامٟ 

 E+2B →ٔٛارظ              

 : إرا ػٍّذ أْ لبْٔٛ عشػخ اٌزفبػً ٘ٛ 

   =K [E]× [B]1ط 

؟ E ِشح ِب سرجخ 36ِشاد رنبػف عشػخ اٌزفبػً B    4  ِشاد ٚرشو١ض  E 3  ٚػٕذ ِنبػفخ رشو١ض 

 E =2سرجخ اٌّبدح :  اٌحً 

 

   :(ُِٙ عذا  )  فٟ اٌزفبػً ا٢رٟ  21ِضبي 

A + 2B     →     3C+D 

ٚأْ لبْٔٛ ، س.ِٛي/ ٌزش 2×10─3ٌٍزفبػً ػٕذ دسعخ حشاسح ِؼ١ٕخ ٠غبٚٞ  K إرا ػٍّذ أْ ل١ّخ صبثذ اٌغشػخ 

K[A]= ط: عشػخ اٌزفبػً ٘ٛ 
×
 

   ؟A  ٚBِب سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌىً ِٓ . 1

 ٌزش ؟/ ِٛي  B  =0.5ٌزش ٚرشو١ض / ِٛي A  =0.1إحغت عشػخ اٌزفبػً ػٕذِب ٠ىْٛ رشو١ض . 2

  صالس ِشاد ؟ B  ِشر١ٓ ٚرشو١ض   Aوُ ِشح رزنبػف عشػخ اٌزفبػً ػٕذ ِنبػفخ رشو١ض  . 3

: الحل 

 A = 2سرجخ اٌّبدح   (1

ففش  =  B    سرجخ اٌّبدح 

10×2= ط (2
-5

س  . ٌزش / ِٛي

 ِشاد  4(  3
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 : تم الحصول على النتائج للتفاعل اآلتي  : 22مثال 

                          NO + O3 → NO2 + O2          

( س  )صِٓ أزٙبء اٌزفبػً  ٌزش/ِٛي  [O3] ٌزش/ِٛي[NO] سلُ اٌزغشثخ

1 0.2 0.2 9 
2 0.2 0.6 3 
3 0.6 0.6 1 

اوزت لبْٔٛ عشػخ اٌزفبػً ؟  (1

 ؟ Kِب ٚحذح  (2

K [NO]1= ط   (1: اٌحً 
 [O3]1

  

س . ِٛي /ٌزش (2         

ِغ   ، 1= ِشاد ػٕذِب وبٔذ سرجخ أحذ اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ  ( 4) ارا ػٍّذ أْ عشػخ رفبػً ِؼ١ٓ رزنبػف  ( 23ِضبي 

فىُ ِشح رنبػف رشو١ض ٘زٖ اٌّبدح ؟ ، ثمبء اٌؼٛاًِ األخشٜ صبثزخ 

 ِشاد  4:    اٌحً 

] K ] A= ارا وبْ لبْٔٛ عشػخ اٌزفبػً  ط : 24ِضبي 
2

 ] B [ X ] C [  Y  

 36 صبثذ رزنبػف عشػخ اٌزفبػً B  صالس ِشاد ِغ ثمبء رشو١ض C ِشر١ٓ ٚرشو١ض Aٌٛحع أٔٗ ػٕذ ِنبػفخ رشو١ض 

.  ِشح 81  صالس ِشاد رزنبػف عشػخ اٌزفبػً  A ٚ B ٚ Cٚػٕذ ِنبػفخ رشو١ض وً ِٓ  ، ِشح 

  ؟ Bِب سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح   (1

 ؟ Cِب سرجخ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح  (2

اوزت لبْٔٛ عشػخ اٌزفبػً ؟  (3

: اٌحً 

ففش   = Bسرجخ اٌّبدح  (1

 C = 2سرجخ اٌّبدح  (2

 K ] A  2 [ ] C [  2= ط  (3
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 ٔظش٠خ اٌزقبدَ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ عشػخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ: اٌفقً اٌضبٟٔ 

 

ِٓ اٌُّٙ ِؼشفخ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ عشػخ اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ اٌّخزٍفخ ٌض٠بدح عشػخ ثؼنٙب ثٙذف ص٠بدح اإلٔزبع١خ 

أٚ رم١ًٍ عشػخ ثؼنؼب ا٢خش اٌزٟ ٟ٘ غ١ش ِشغٛة ثٙب ، وض٠بدح عشػخ إٔزبط األ١ِٔٛب أٚ اٌّٛاد اٌقٕبػ١خ اٌّخزٍفخ 

 . وزم١ًٍ عشػخ رحًٍ األغز٠خ ٚفغبد٘ب 

 ٔظش٠خ اٌزقبدَ :- أٚال 

 

فّٕٙب ِب ٘ٛ عش٠غ ِضً ، ٚاٌظشٚف ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش ف١ٙب ، رزفبٚد عشػخ اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ رجؼب ١ٌ٢خ حذٚصٙب 

ٌٚزفغ١ش٘ب . ٚ ِٕٙب ٘ٛ ثطٟء ِضً رىْٛ اٌّبط فٟ ثبهٓ األسك ،رفبػً وشثٛٔبد اٌقٛد٠َٛ ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ ِغ اٌخً 

ٚمغ اٌؼٍّبء ٔظش٠خ  أعّٛ٘ب ،و١ف١خ حذٚس اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ ٚفُٙ أصش اٌؼٛاًِ اٌّخزٍفخ اٌّؤصشح فٟ عشػخ حذٚصٗ 

 . ٔظش٠خ اٌزقبدَ 

 :رزنّٓ ٔظش٠خ اٌزقبدَ ػذح إفزشامبد أّ٘ٙب  

  :-األفزشاك األٚي

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ػذَ حذٚس ،  ٠ٕـ ػٍٝ أْ اٌزقبدَ ث١ٓ دلبئك اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ ؽشه أعبعٟ ٌحذٚس اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ 

 .رفبػً ث١ٓ اٌّٛاد دْٚ حذٚس رقبدَ ث١ٓ دلبئمٙب 

 

  : األفزشاك اٌضبٟٔ

، عشػخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ رزٕبعت هشد٠ب ِغ ػذد اٌزقبدِبد اٌحبفٍخ ث١ٓ دلبئك اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ فٟ ٚحذح اٌضِٓ -

 .فىٍّب صاد ػذد اٌزقبدِبد ث١ٓ دلبئك اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ رضداد احزّب١ٌخ حذٚس اٌزفبػً 

  :- اإلفزشاك اٌضبٌش

. ٠ٕـ ػٍٝ مشٚسح أْ ٠ىْٛ اٌزقبدَ ث١ٓ دلبئك اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ رقبدِب  فؼبال ٌىٟ ٠حذس اٌزفبػً 
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 :- اٌزقبدَ اٌفؼبي 

 :-٘ٛ اٌزقبدَ اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ رى٠ٛٓ ٔٛارظ ٚحزٝ ٠ىْٛ اٌزقبدَ فؼبال فال ثذ ِٓ رٛفش ؽشه١ٓ  ّ٘ب 

 :-اٌؾشه األٚي 

أٞ أْ رزقبدَ اٌذلبئك ثبإلرغبٖ اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ رى٠ٛٓ ،  أْ ٠ىْٛ إرغبٖ اٌزقبدَ ث١ٓ دلبئك اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ ِٕبعجب

 : -ٌٚزٛم١ح رٌه أدسط اٌّضبي ا٢رٟ ، إٌٛارظ 

   : ABِضبي اٌّؼبدٌخ ا٢ر١خ رّضً رفىه اٌّشوت  

2AB                                     A2+B2 

 

 

 

 

 

 

 ٠ىْٛ اٌزقبدَ ف١ٗ ِٕبعجب ثح١ش ٠ؤدٞ إٌٝ رىْٛ ٔٛارظ ؟ ٌّٚبرا ؟ (ة)أَ  (أ)أٞ األٚمبع 

ف١ؤدٞ إٌٝ إػبدح رىْٛ ، ِٓ اٌغضٞء اٌضبٟٔ  B ِٓ اٌغضٞء األٚي ِغ رسح  Aرزقبدَ ف١ٗ رسح   (أ)الحع أْ اٌٛمغ 

AB  ، أٞ أْ رشر١ت اٌغض٠ئبد اٌّزقبدِخ غ١ش ِٕبعت ، ٚ٘ٛ اٌّبدح اٌّزفبػٍخ ٔفغٙب. 

ِٓ اٌغضٞء  Bٚرزقبدَ رسح ،ِٓ اٌغضٞء اٌضبٟٔ  Aِٓ اٌغضٞء األٚي ِغ رسح Aفززقبدَ ف١ٗ رسح  (ة)ٚأِب اٌٛمغ 

 ٟٚ٘ إٌٛارظ اٌّطٍٛثخ أٞ أْ اٌزقبدَ فؼبال B2 ٚ A2ِٓ اٌغضٞء اٌضبٟٔ ف١ؤدٞ إٌٝ رىْٛ Bاألٚي ِغ رسح 

 :-ِضبي

 :أسعُ اٌزقبدَ اٌفؼبي ٌٍزفبػً ا٢رٟ 

 

 H….X H2+X2     →      2HX 

 H….X 
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 :-ٚاٌؾشه اٌضبٟٔ 

ٚرى٠ٛٓ سٚاثو عذ٠ذح ،أْ رّزٍه اٌذلبئك اٌّزفبػٍخ ػٕذ رقبدِٙب حذا أدٔٝ ِٓ اٌطبلخ ٠ىفٟ ٌىغش اٌشٚاثو ث١ٓ رسارٙب 

 ٠ٚEaغّٝ ٘زا اٌحذ األدٔٝ ِٓ اٌطبلخ اٌزٕؾ١و . رؤدٞ اٌٝ رى٠ٛٓ إٌٛارظ 

هً الحد األدنى من الطاقة الذي ٌجب توافره لكسر الروابط بٌن ذرات المواد المتفاعلة كً : طاقة التنشٌط ** 

 .تتفاعل وتكون نواتج 

٠ٚجذأ رىْٛ سٚاثو عذ٠ذح ث١ٓ ٘زٖ اٌزساد ، رنؼف اٌشٚاثو ث١ٓ رساد اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ ، ػٕذ حذٚس اٌزقبدَ  اٌفؼبي 

ف١ؤدٞ اٌٝ رى٠ٛٓ ثٕبء غ١شِغزمشٌٗ هبلخ ٚمغ ػب١ٌخ ٠غّٝ ثبٌّمؼذ إٌّؾو ٚاٌزٞ ٠زفىه ١ٌىْٛ إٌٛارظ ٚثبٌشعٛع ،

:  ٠ّىٓ رّض١ً ثٕبء اٌّمؼذ إٌّؾو وبألرٟ  ABاٌٝ رفبػً رفىه 

                                                 B......... A         

                                                 B...........A 

 

بناء غٌر مستقر بٌن المواد المتفاعلة والمواد الناتجة له طاقة وضع عالٌة حٌث ٌتفكك لٌعطً : المعقد المنشط *

                                           النواتج

 :ٌٍزفبػً ا٢رٟ  (اٌزقبدَ اٌفؼبي)إسعُ ثٕبء اٌّمؼذ إٌّؾو  :عؤاي ٚاعت

 2HI   H2+I2 

 

ٌحذٚس رفبػً و١ّ١بئٟ فال ثذ أْ ٠حذس رقبدَ ث١ٓ اٌغض٠ئبد اٌّزفبػٍخ ثح١ش رّزٍه  ):             ٔـ ٔظش٠خ اٌزقبدَ    

( ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ ارغبٖ اٌزقبدَ ِٕبعجب اٌغض٠ئبد اٌّزقبدِخ اٌحذ األدٔٝ ِٓ اٌطبلخ اٌالصِخ ٌحذٚس رقبدَ فؼبي      
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    (HΔ) ٚاٌزغ١ش فٟ اٌّحزٜٛ اٌحشاسٞ  (  Ea   )اٌؼاللخ ث١ٓ هبلخ اٌزٕؾ١و : صب١ٔب 

:ّ٘ب ، دسعذ عبثمب أْ اٌزفبػالد رمغُ ِٓ ح١ش اٌطبلخ اٌّقبحجخ ٌٙب اٌٝ لغ١ّٓ                    

 .ِضً رحًٍ وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ ثبٌحشاسح . أٞ أٔٙب رّزـ هبلخ ٌىٟ رحذس : رفبػالد ِبفخ ٌٍطبلخ - 1

CaCO3(S) + 178 KJ         →      CaO(S) + CO2(g) 

.رفبػً احزشاق ا١ٌّضبْ : ِضً . ٟٚ٘ رفبػالد رؤدٞ اٌٝ أجؼبس هبلخ ػٕذ حذٚصٙب : رفبػالد هبسدح ٌٍطبلخ - 2              

CH4 + 2O2    →  2H2O+ CO2+889.5KJ 

 

:لبْٔٛ             

                   

 H=HΔاٌّٛاد إٌبرغخ -Hاٌّٛاد اٌّزفبػٍخ 

 : ح١ش 

HΔ : ًاٌزغ١ش فٟ اٌّحزٜٛ اٌحشاسٞ ٌٍزفبػ. 

H هبلخ ٚمغ اٌّٛاد إٌبرغخ : اٌّٛاد إٌبرغخ. 

H  هبلخ ٚمغ اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ : اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ. 

المواد المتفاعلة تختزن كمٌة من الطاقة تعرف بطاقة وضع المواد المتفاعلة كما تختزن المواد الناتجة كمٌة من *

. الطاقة تعرف بطاقة وضع المواد الناتجة 

اذا كانت طاقة وضع المواد الناتجة أكبر من طاقة وضع المواد المتفاعلة ٌكون التغٌر فً المحتوى الحراري موجبا *

. وبالتالً   ٌكون التفاعل ماصا للطاقة 

اذا كانت طاقة وضع المواد الناتجة أقل من طاقة وضع المواد المتفاعلة ٌكون التغٌرفً المحتوى الحراري للتفاعل *

. سالبا وبالتالً ٌكون   التفاعل طاردا للطاقة 
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 ، ٠ٛمح اٌؾىً أْ هبلخ ٚمغ اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ فٟ اٌزفبػً اٌغبثك رضداد أصٕبء ع١ش اٌزفبػً ثغجت رقبدِٙب 

ٚرغّٝ اٌطبلخ اٌزٟ رىزغجٙب اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ ٌٍٛفٛي اٌٝ هبلخ ، حزٝ رقً أػٍٝ ل١ّخ ٌٙب رغّٝ هبلخ ٚمغ اٌّؼمذ إٌّؾو 

رٕخفل ، H2 ٚBr2ٚٔز١غخ رىْٛ اٌشٚاثو اٌغذ٠ذح فٟ عض٠ئبد .  Ea1) )ٚمغ اٌّؼمذ إٌّؾو هبلخ اٌزٕؾ١و ٌٍزفبػً األِبِٟ 

ٚألْ هبلخ ٚمغ اٌّٛاد إٌبرغخ أوجش ِٓ هبلخ . هبلخ ٚمغ اٌّٛاد اٌّزقبدِخ حزٝ رقً اٌٝ اٌٛمغ اٌّج١ٓ فٟ اٌؾىً اٌغبثك 

 .ِٛعجخ ΔHٚثٕبء ػٍٝ رٌه رىْٛ اؽبسح ، ٚمغ اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ ؛ فبْ اٌزفبػً ٠ؼذ ِبفب ٌٍطبلخ 

فبْ اٌفشق ث١ٓ هبلخ ٚمغ اٌّؼمذ إٌّؾو ٚهبلخ ٚمغ اٌّٛاد إٌبرغخ ٠غّٝ هبلخ اٌزٕؾ١و ، ٚػٕذ إٌظش اٌٝ اٌزفبػً اٌؼىغٟ 

 (. Ea2   )ٌٍزفبػً اٌؼىغٟ 

و١ّخ اٌطبلخ اٌزٟ رىزغجٙب  اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ ٌٍٛفٛي اٌٝ هبلخ ٚمغ اٌّؼمذ إٌّؾو : هبلخ اٌزٕؾ١و ٌٍزفبػً األِبِٟ** 

. اٌفشق ث١ٓ هبلخ ٚمغ اٌّؼمذ إٌّؾو ٚهبلخ ٚمغ اٌّٛاد إٌبرغخ : هبلخ اٌزٕؾ١و ٌٍزفبػً اٌؼىغٟ ** 

 

 ΔHٚفٟ اٌزفبػالد اٌطبسدح ٌٍطبلخ رىْٛ هبلخ ٚمغ اٌّٛاد إٌبرغخ ألً ِٓ هبلخ ٚمغ اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ ؛ ٌزٌه رىْٛ اؽبسح 

. عبٌجخ 
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. اٌزفبػً األعشع رىْٛ هبلخ رٕؾ١طٗ ألً : ِالحع ٘بِخ 

. فٟ اٌزفبػً اٌطبسد رىْٛ عشػخ اٌزفبػً األِبِٟ أوجش ِٓ عشػخ اٌزفبػً اٌؼىغٟ ألْ هبلخ رٕؾ١طٗ ألً ** 

. فٟ اٌزفبػً اٌّبؿ رىْٛ عشػخ اٌزفبػً اٌؼىغٟ أوجش ِٓ عشػخ اٌزفبػً األِبِٟ  ألْ هبلخ رٕؾ١طٗ ألً ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δ     H- هبلخ اٌزٕؾ١و ٌٍزفبػً األِبِٟ          د- اٌّؼمذ إٌّؾو     ط- اٌّٛاد إٌبرغخ        ة- أ(  1: اٌحً 

 و١ٍٛعٛي 120(  2         

 و١ٍٛعٛي  60( 3          

ِٛي /  و١ٍٛعٛي 20(  - 4          

هبسد  (5          

  و١ٍٛعٛي80( 6           
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اٌّٛاد إٌبرغخ        ،  (80 )اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ : ٌزفبػً افزشامٟ ٟ٘  (و١ٍٛعٛي  )ارا وبٔذ ل١ُ هبلبد اٌٛمغ  : عؤاي ٚاعت

 :فأعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١خ ،  (Ea1 =75) هبلخ اٌزٕؾ١و ٌٍزفبػً األِبِٟ ،  (50) 

 ِب ل١ّخ هبلخ اٌزٕؾ١و ٌٍزفبػً اٌؼىغٟ ؟- 1

 ِب ل١ّخ هبلخ ٚمغ اٌّؼمذ إٌّؾو ؟- 2

  ٌٍزفبػً ؟ΔHِب ل١ّخ - 3

 ً٘ اٌزفبػً ِبؿ أَ هبسد ٌٍطبلخ ؟- 4

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ عشػخاٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ: صبٌضب 

 :رزأصش عشػخ اٌزفبػً ثؼذد ِٓ اٌؼٛاًِ ِٕٙب 

 (هشدٞ  ).رشو١ض اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ - 1

 .هج١ؼخ اٌّبدح اٌّزفبػٍخ - 2

  (هشدٞ  ). ِغبحخ عطح اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ فٟ اٌحبٌخ اٌقٍجخ - 3

  (هشدٞ  ). دسعخ اٌحشاسح - 4

 .اٌؼٛاًِ اٌّغبػذح - 5

 (هشدٞ  )رشو١ض اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ : اٌؼبًِ األٚي 

 : رٛم١ح 

Mg(s)+2HCl(aq)       →    MgCl2(aq)+H2(g)                              

ػٕذ رفبػً فٍض اٌّغ١ٕغ١َٛ ِغ حّل ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ٠زقبػذ غبص ا١ٌٙذسٚع١ٓ ح١ش رُ اعشاء اٌزفبػً اٌغبثك ثبعزخذاَ 

 (ٌزش /ِٛي0,01، ٌزش /ِٛي0,1، ٌزش /ِٛي1 )حّل ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ثزشاو١ض ِخزٍفخ 

ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ عشػخ اٌزفبػً ، ح١ش ٌٛحع أْ و١ّخ غبص ا١ٌٙذسٚع١ٓ اٌّزقبػذح رزٕبعت هشد٠ب ِغ رشو١ض اٌحّل 

.  HCl اٌى١ّ١بئٟ صادد ثض٠بدح رشو١ض حّل
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 و١ف ٔفغش رٌه ثبالػزّبد ػٍٝ ٔظش٠خاٌزقبدَ ؟: ٚاٌغؤاي ا٢ْ 

 +H ٚ أ٠ٛٔبد -Cl   ٠ض٠ذ ِٓ ػذد أ٠ٛٔبدHClاْ ص٠بدح رشو١ض 
ٚ٘زا ثذٚسٖ ٠ض٠ذ ِٓ ػذد ، اٌّٛعٛدح فٟ ٚحذح اٌحغُ 

. ف١ؤدٞ اٌٝ ص٠بدح عشػخ اٌزفبػً ، اٌزقبدِبد اٌفؼبٌخ 

 

 

 

 اصد٠بد ػذد ← اصد٠بد ػذد اٌزقبدِبد اٌى١ٍخ اٌّحزٍّخ ←  اصد٠بد ػذد اٌذلبئك فٟ ٚحذح اٌحغُ  ←   HClاصد٠بد رشو١ض 

 . ص٠بدح عشػخ اٌزفبػً ←اٌزقبدِبد اٌفؼبٌخ 

  :هج١ؼخ اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ  اٌؼبًِ اٌضبٟٔ

 :٠ّٚىٓ رٛم١ح رٌه ثبٌّضب١ٌٓ ا٢ر١١ٓ ، رخزٍف اٌّٛاد فٟ عشػخ رفبػٍٙب رجؼب الخزالف رشو١جٙب اٌى١ّ١بئٟ ٚخقبئقٙب 

٠ٚؼٛد رٌه اٌٝ ، ؛ ألٔٗ أوضش ٔؾبهب  Mg ِغ اٌّبء ثغشػخ أوجش ِٓ اٌّغ١ٕغ١َٛ  ٠Naزفبػً فٍض اٌقٛد٠َٛ : اٌّضبي األٚي 

 .هج١ؼخ رشو١جٗ اٌى١ّ١بئٟ فٙٛ ٠حزٛٞ ػٍٝ اٌىزشْٚ ٚاحذ فٟ ِذاسٖ األخ١ش ِّب ٠غًٙ فمذٖ 

ح١ش ٌٛحع أْ عشػخ  . AgI ٠زىْٛ ساعت أففش KIِغ ٠ٛد٠ذ اٌجٛربع١َٛ  AgNO3ػٕذ خٍو ٔزشاد اٌفنخ :اٌّضبي اٌضبٟٔ 

ظٙٛس اٌٍْٛ األففش ػٕذ رفبػً اٌّٛاد فٟ حبٌخ اٌّحٍٛي أوجش ِٓ عشػخ ظٙٛسٖ ػٕذ رفبػً اٌّٛاد فٟ حبٌخ اٌّغحٛق ؛ ألْ 

أِب فٟ حبٌخ اٌّحٍٛي رىْٛ حشح اٌحشوخ ٚ٘زا ثذٚسٖ ٠ض٠ذ ِٓ ػذد ، األ٠ٛٔبد فٟ حبٌخ اٌّغحٛق رىْٛ ِم١ذح اٌحشوخ 

 .اٌزقبدِبد اٌفؼبٌخ ٚرضداد عشػخ اٌزفبػً 

 :(هشدٞ  )ِغبحخ عطح اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ فٟ اٌحبٌخ اٌقٍجخ   اٌؼبًِ اٌضبٌش

 :ٚاألِضٍخ ا٢ر١خ رٛمح رٌه ، رزٕبعت عشػخ اٌزفبػً هشد٠ب ِغ ِغبحخ عطح اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ 

 ػٕذ اعزخذاَ  CO2 ح١ش ٌٛحع أْ عشػخ رقبػذ غبص CO2ػٕذ رفبػً اٌطجبؽ١ش ِغ حّل اٌخً ٠زقبػذ غبص : ِضبي 

 .ِغحٛق اٌطجبؽ١ش أوجش ِٕٙب ػٕذ اعزخذاَ لطؼخ ِٓ اٌطجبؽ١ش 

٠شعغ رٌه اٌٝ أْ ِغبحخ اٌغطح اٌّؼشك ٌٍزفبػً فٟ حبٌخ اٌّغحٛق أوجش ؛ ٚ٘زا ٠ض٠ذ ِٓ ػذد اٌزقبدِبد   : اٌزفغ١ش 

. فزضداد عشػخ اٌزفبػً ، اٌفؼبٌخ 

ٌتم حرق نشارة الخشب بسرعة أكبر من حرق قطعة من الخشب لها الكتلة نفسها ؟ لماذا ؟  (س 

ألن مساحة السطح المعرض للتفاعل فً حالة النشارة أكبر وكلما زادت مساحة السطح زادت عدد التصادمات الكلٌة 

. المحتملة فٌزداد عدد التصادمات الفعالة وتزداد سرعة التفاعل 

 

 إستنتاج
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   :(هشد٠خ  )دسعخ اٌحشاسح   اٌؼبًِ اٌشاثغ

ثض٠بدح دسعخ اٌحشاسح ٚرمً عشػخ ع١ّغ  (عٛاء وبٔذ ِبفخ أَ هبسدح ٌٍطبلخ  )رضداد عشػخ ع١ّغ اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 .اٌزفبػالد ثزم١ًٍ دسعخ اٌحشاسح 

  : ِؾب٘ذاد ِٓ ح١برٕب ا١ِٛ١ٌخ

 . فٟ اٌّطجخ ٔض٠ذ دسعخ اٌحشاسح الٔنبط اٌطؼبَ ثغشػخ أوجش *

 .ٔنغ األهؼّخ فٟ اٌضالعخ ٌٕمًٍ ِٓ احزّب١ٌخ حذٚس اٌزفبػالد اٌزٟ رؤدٞ اٌٝ رحٍٍٙب ٚفغبد٘ب *

 . رحفع ػجٛاد األد٠ٚخ ػٕذ دسعبد حشاسح ِؼ١ٕخ ٌنجو اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ ِٕٚغ رٍفٙب *

 و١ف رفغش ٔظش٠خ اٌزقبدَ أصش دسعخ اٌحشاسح فٟ عشػخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ ؟: ٚاٌغؤاي ا٢ْ 

 

(   1ِزٛعو اٌطبلخ اٌحشو١خ ٌٍغض٠ئبد لجً اٌزغخ١ٓ ػٕذ د  )  1َ : ح١ش 

(    2ِزٛعو اٌطبلخ اٌحشو١خ ٌٍغض٠ئبد ثؼذ اٌزغخ١ٓ ػٕذ  د  )    2        َ

 (ػذد اٌغض٠ئبد اٌزٟ رّزٍه هبلخ اٌزٕؾ١و لجً اٌزغخ١ٓ  )       ط 

 (ػذد اٌغض٠ئبد اٌزٟ رّزٍه هبلخ اٌزٕؾ١و ثؼذ اٌزغخ١ٓ  )        ؿ 
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 هبلخ اٌزٕؾ١و ٌٍزفبػً صبثزخ ٚال  )ص٠بدح دسعخ اٌحشاسح ال ٠ؤصش ػٍٝ هبلخ اٌزٕؾ١و ٌٍزفبػً : ِالحظخ 

 (رزغ١ش ثض٠بدح دسعخ اٌحشاسح 

 ِغ ثمبء هبلخ  (1 َأوجش ِٓ  2 َ )اْ ص٠بدح دسعخ اٌحشاسح ٠ض٠ذ ِٓ ِزٛعو اٌطبلخ اٌحشو١خ ٌٍغض٠ئبد  : اٌزفغ١ش

 ٚ٘زا ٠ؤدٞ ثذٚسٖ اٌٝ ص٠بدح ػذد اٌغض٠ئبد اٌزٟ رّزٍه هبلخ اٌزٕؾ١و ؛ ف١ض٠ذ رٌه ِٓ ػذد ا، اٌزٕؾ١و صبثزخ 

 .فزضداد عشػخ اٌزفبػً ، ٌزقبدِبد اٌفؼبٌخ 

اٌزٟ  (ط  )أوجش ِٓ  ػذد اٌغض٠ئبد   (  2 د )اٌزٟ رّزٍه هبلخ اٌزٕؾ١و ػٕذ دسعخ حشاسح  (ؿ  )ػذد اٌغض٠ئبد : ِالحظخ 

  ( .1 د )رّزٍه هبلخ اٌزٕؾ١و ػٕذ 

رّضً ػذد اٌغض٠ئبد اٌزٟ رّزٍه هبلخ رغبٚٞ هبلخ  ( 2 د ٚ 1 د )ِغبحخ إٌّطمخ اٌّظٍٍخ ػٕذ دسعزٟ اٌحشاسح : ِالحظخ 

 :٠ّٚىٓ رٍخ١ـ ِب عجك وب٢رٟ . اٌزٕؾ١و أٚ أوجش ِٕٙب 

 ص٠بدح ← ص٠بدح ػذد اٌغض٠ئبد اٌزٟ رّزٍه هبلخ اٌزٕؾ١و ← ص٠بدح ِزٛعو اٌطبلخ اٌحشو١خ ٌٍغض٠ئبد ←ص٠بدح دسعخ اٌحشاسح 

.  ص٠بدح عشػخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ ←ػذد اٌزقبدِبد اٌفؼبٌخ 

 

ذات  )  KMnO4من األمثلة التً تبٌن أثر درجة الحرارة فً سرعة التفاعل بوضوح تفاعل بٌرمنغنات البوتاسٌوم *

  النتاج ثانً اكسٌد الكربون والماء عند درجتً حرارة مختلفتٌن H2C2O4مع حمض األوكسالٌك  (اللون البنفسجً 

فً حٌن أنه ما زال موجودا عند ،  بالتسخٌن KMnO4حٌث لوحظ اختفاء اللون البنفسجً لبرمنغنات البوتاسٌوم 

ولكنه ، درجة حرارة الغرفة بعد مضً الوقت نفسه ؛ وهذا ٌدل على أن التفاعل قد انتهى عند درجة الحرارة األعلى 

. ما زال مستمرا عند درجة الحرارة األقل ؛ فسرعة هذا التفاعل ازدادت بزٌادة درجة الحرارة 
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 :اٌؼٛاًِ اٌّغبػذح   اٌؼبًِ اٌخبِظ

 ٌٍزفبػً ح١ش أْ اٌؼبًِ اٌّغبػذ ٠مًٍ ِٓ هبلخ اٌزٕؾ١و – أوضش عٌٙٛخ –أصجزذ اٌزغبسة أْ اٌؼبًِ اٌّغبػذ ٠ّٙذ هش٠مب ثذ٠ال 

 .ٌٍزفبػ١ٍٓ األِبِٟ ٚاٌؼىغٟ ٚثبٌزبٌٟ رضداد عشػخ اٌزفبػ١ٍٓ األِبِٟ ٚاٌؼىغٟ 

 .ٟ٘ ِٛاد رض٠ذ عشػخ اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ دْٚ أْ رغزٍٙه أصٕبء اٌزفبػً :  اٌؼٛاًِ اٌّغبػذح *

 .اٌؼبًِ اٌّغبػذ ٠ض٠ذ عشػخ اٌزفبػً ٠ٚمًٍ صِٓ حذٚصٗ : ِالحظخ *

  :(حفع  )أِضٍخ ػٍٝ ػٛاًِ ِغبػذح *

 .اٌزٞ ٠غزخذَ فٟ اٌقٕبػبد اٌّخزٍفخ  H2SO4ٌزغش٠غ ػ١ٍّخ رحن١ش حّل اٌىجش٠ز١ه  ٠V2O5غزخذَ أوغ١ذ اٌفٕبد٠َٛ - 1

  اٌٝ ِبء ٚاوغغ١ٓ H2O2 وؼبًِ ِغبػذ فٟ رفبػً رحًٍ فٛق أوغ١ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ KIامبفخ ٠ٛد٠ذ اٌجٛربع١َٛ - 2

2H2O2(aq)       kI           2H2O(l)+O2(g)                                            

 .رؼذ األٔض٠ّبد ػٛاًِ ِغبػذح ِّٙخ داخً عغُ االٔغبْ - 3

 

   والعكسً وٌقلل من طاقة  وضع المعقد المنشط وٌزٌد  األِبِٟالعامل المساعد ٌقلل من طاقة التنشٌط للتفاعلٌن 

 سرعة التفاعلٌن األمامً والعكسً 

 

 

 العامل المساعد ٌزٌد من سرعة التفاعلٌن األمامً والعكسً و وٌزٌد عدد التصادمات الفعالة *  
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  العامل المساعد الٌؤثر على طاقة وضع المواد المتفاعلة وطاقة وضع المواد الناتجة  و∆H للتفاعل  

 

:-الشكل المجاور ٌوضح اثر العامل المساعد على سٌر التفاعل ماص للطاقة **   
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 :  (1 )مثال 

:-  اذا كانت قٌمة طاقات الوضع لتفاعل افتراضً هً 

المعقد المنشط بوجود  ،180المعقد المنشط من دون عامل مساعد  ، 80والمواد الناتجة  ، 110المواد المتفاعلة 

:-  التالٌةاألعئٍخفأجب عن  ، 140عامل مساعد 

 ( كٌلوجول100  )ما قٌمة طاقة التنشٌط للتفاعل العكسً  من دون وجود عامل مساعد؟  -1

 ( كٌلوجول 30 ) بوجود عامل مساعد ؟ األِبِٟ للتفاعل األِبِٟماقٌمة التنشٌط  -2

 ( كٌلوجول 30  - ) للتفاعل ؟  H∆ما قٌمة  -3

 (تبقى ثابتة  )ما أثر اضافة عامل مساعدة للتفاعل فً طاقة وضع المواد المتفاعلة ؟  -4

 

 :-    فً التفاعل االفتراض2ًمثال 

A2  + 3B2       C        2AB3 + 90 KJ  

وان طاقة التنشٌط للتفاعل العكسً بوجود ،  غرام 3 عند بدء التفاعل تساوي  C كتلة العامل المساعد أْ علمت إرا

:  كٌلو جول 163العامل المساعد تساوي 

 ( غرام 3 )ما كتلة العامل المساعد عند نهاٌة التفاعل ؟   ( أ

 ( كٌلو جول 73 )احسب طاقة التنشٌط للتفاعل األمامً بوجود العامل المساعد؟   ( ب
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:  التً تلٌه األعئٍخ الذي ٌبٌن التفاعل بوجود عامل مساعد ومن دونه ثم اجب عن ا٢رٟأدرس الشكل  :- 3مثال 

E + B                 C + D                                                  

 

:- ما قٌمة كل مما ٌأتً -1

طاقة ضع المواد متفاعلة والمواد الناتجة ؟  - أ

  من دون عامل مساعد ؟األِبِٟطاقة التنشٌط للتفاعل  - ب

طاقة التنشٌط للتفاعل العكسً مع عامل مساعد ؟ - ج

طاقة وضع المعقد منشط من دون عامل مساعد ؟ - د

  (ماص  ) طارد ؟ أَهل التفاعل ماص - 2

:  الحل 

 كٌلوجول 20=  كٌلوجول     طاقة وضع المواد الناتجة 10= طاقة وضع المواد المتفاعلة - أ  (1

 ( كٌلوجول 60  ) (    ب

 ( كٌلوجول 30  ) (     ج

 ( كٌلوجول 70  ) (     د
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 : -   الشكل المجاور ٌمثل منحنى طاقة الوضع للتفاعل4مثال 

    H2O  +CO2                 H2 +CO2   

:-  التً تلٌه األعئٍخادرسه جٌدا ثم اجب عن 

 ماص للطاقة ؟ أَهل التفاعل طارد  (            أ

  العكسً ؟أَ األِبِٟأٌهما أسرع التفاعل  (            ب

 ( 5-4-3-2-1)حدد ما تشٌر إلٌه األرقام من       (          ج

 ما أثر العامل المساعد على طاقة التنشٌط؟ (           د

 

:-  الحل 

ماص للحرارة   (أ

 التفاعل العكسً  (ب

 :كما ٌأتً (ج

طاقة وضع المعقد المنشط بدون عامل مساعد   -1

 طاقة التنشٌط للتفاعل العكسً بوجود عامل مساعد  -2

  بدون عامل مساعد األِبِٟطاقة التنشٌط للتفاعل  -3

4- ∆Hللتفاعل  

 . بوجود عامل مساعد األِبِٟطاقة التنشٌط للتفاعل  -5

العامل المساعد ٌقلل من طاقة التنشٌط   (د
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:-   فً التفاعل اآلتً 5مثال  

3H2 + N2                          2NH3   +  

 :-  أْإذا علمت 

 كٌلو جول  150= طاقة الوضع للموا المتفاعلة  -1

  كٌلو جول 60= طاقة الوضع للمواد الناتجة   -2

  كٌلو جول 20 = األِبِٟطاقة التنشٌط  للتفاعل  -3

:-  اجب عما ٌأتً  

ماقٌمة طاقة الوضع للمعقد المنشط ؟  -1

 ماقٌمة طاقة التنشٌط للتفاعل العكسً ؟ -2

  ؟األِبِٟما أثر رفع درجة الحرارة على سرعة التفاعل  -3

 ؟( تقل أَتبقى ثابتة ، تزداد  ) هل H∆ما أثر إضافة عامل مساعد على قٌمة  -4

:-   الحل 

 كٌلو جول  170 -1

  كٌلو جول 110 -2

 تزداد سرعة التفاعل األمامً  -3

 تبقى ثابتة  -4

 

 

 

 

 

 

 

  

 حرارة 
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 :-  6مثال 

:-  ما أثر العامل المساعد فً كل من 

1 -∆H (تبقى ثابتة  ) للتفاعل                                                        

                               (تبقى ثابتة  )طاقة وضع المواد المتفاعالت   - 2

                                                                                                                        (تبقى ثابتة  )طاقة وضع النواتج  - 3

                      (تقل  ) والعكسً  األِبِٟطاقة التنشٌط للتفاعلٌن - 4

                              (تزداد  ) والعكسً   األِبِٟسرعة التفاعلٌن - 5

                                                  (تقل  ) طاقة  وضع  المعقد المنشط  – 6

 (ٌزداد  )عدد التصادمات الفعالة  - 7

                                           (ٌقل  )زمن ظهور النواتج - 8

الشكل المجاور ٌمثل منحنى طاقة التفاعل   :- 7مثال

     A2 + B2                 2AB      

  ثم أجب عما ٌاتً ا٢رٟبوجود وبدون عامل مساعد ادرس الشكل   -: 
 

؟  (1,2,3,4)إلى ماذا تشٌر األرقام  (أ

 ما مقدار طاقة التنشٌط للتفاعل األمامً دون عامل مساعد ؟(       ب

 

  وضع المعقد  المنشط عند وجود عامل مساعد ؟ةما مقدار طاق  (       ج

  تفككه ؟ أَ  ABأٌهما أسرع تكون (      د

 التفاعل ؟  ΔH (       ه
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:-  الحل 

  (أ

المواد المتفاعلة   (1

المعقد المنشط بدون وجود عامل مساعد - 2

المعقد المنشط بوجود عامل مساعد  - 3

المواد الناتجة  - 4

      كٌلو جول  30  (           ب

  كٌلو جول 70 (           ج

   ABتكون  (            د

 متفاعالت H –نواتج ΔH = H  (         ه

 (طارد ألن الجواب سالب  ) كٌلو جول 30 = -50 – 20                =  
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  :-  8مثال 

:-  من الشكل المجاور 

 ؟  7- 1 ما تشٌر إلٌه األرقام من إٌٝاكتب  - أ

  طارد للطاقة ؟أَهل التفاعل ماص  - ب

 

 

 

 

 

 

 

:-  الحل 

-  أ

المعقد المنشط بوجود عامل مساعد   -1

  بدون عامل مساعد األِبِٟطاقة التنشٌط  -2

  بوجود عامل مساعد األِبِٟطاقة التنشٌط  -3

 المعقد المنشط بدون عامل مساعد  -4

 طاقة التنشٌط التفاعل العكسً بوجود عامل مساعد -5

6- ∆H  

  طاقة وضع المواد المتفاعلة   -7

 التفاعل ماص للطاقة -     ب
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 : 9مثال 

 كٌلو جول وطاقة 150= مول وطاقة وضع المواد المعقد المنشط / كٌلو جول  H -( =   80)∆فً تفاعل كانت  

:-   التالٌة األعئٍخاجب عن ، مول / كٌلو جول (50 )األِبِٟتنشٌط التفاعل 

ما قٌمة طاقة تنشٌط التفاعل العكسً ؟  -1

 ما قٌمة طاقة وضع المواد المتفاعلة ؟  -2

  (تبقى ثابتة . تقل . تزاد  )ما أثر العامل المساعد على طاقة وضع المعقد المنشط ؟  -3

:- الحل  

تقل -   3 كٌلو جول    100( 2 كٌلو جول     130( 1  

 

  :- (10)مثال 

:- لتفاعل ما كما ٌاتً  (مول / كٌلو جول )إذا كانت قٌمة طاقات الوضع   

المعقد المنشط بوجود عامل  ، 150= المعقد المنشط بدون عامل مساعد  ، 50= المواد الناتجة  ، 100= المواد المتفاعلة 

:-  التالٌة األعئٍخأجب عن   . 120= مساعد   

 للتفاعل متضمنا اإلشارة ؟  H∆ماقٌمة  -1

  بدون عامل مساعد ؟األِبِٟما قٌمة طاقة تنشٌط التفاعل  -2

 ما قٌمة طاقة تنشٌط التفاعل العكسً بوجود عامل مساعد ؟  -3

:-  الحل   

   كٌلوجول   اإلشارة سالبة  50(    -1

  كٌلوجول 50(   2

 كٌلوجول 70(  3
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: 11مثال   

∆H  طاقة وضع

 متفاعالت

طاقة وضع معقد 

منشط  بدون عامل 

 مساعد

مقدار االنخفاض فً طاقة وضع المعقد 

 المنشط عند إضافة عامل مساعد

 كٌلو 30- 

 جول

 كٌلو 40

 جول

  كٌلو جول8  كٌلو جول60

 

 ما مقار طاقة وضع المواد الناتجة ؟ -1

 ما مقدار طاقة وضع المعقد المنشط بوجود عامل مساعد ؟ -2

  بدون عامل مساعد ؟األِبِٟما مقدار طاققة التنشٌط للتفاعل  -3

  بوجود عامل مساعد ؟األِبِٟما مقدار طاقة التنشٌط للتفاعل  -4

 ما مقار طاقة التنشٌط للتفاعل العكسً بوجود عامل مساعد ؟ -5

 

:- الحل   

مول  /  كٌلو جول 10 -1

 مول /  كٌلو جول 52 -2

 مول /  كٌلو جول 20 -3

 مول /  كٌلو جول 12 -4

 مول/  كٌلو جول 42 -5
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:- ٌبٌن الشكل المجاور سٌر التفاعل األفتراضً  :- 12مثال  

                                       X2 +Y2                 2XY 

 

  :- (مول / كٌلو جول  )ما قٌمة كل مما ٌلً 

ط و مواد متفاعلة ؟  -1

  بدون عامل مساعد ؟األِبِٟطاقة تنشٌط التفاعل  -2

 طاقة التنشٌط للتفاعل العكسً بوجود عامل مساعد ؟ -3

 طاقة وضع المعقد المنشط بوجود عامل مساعد ؟ -4

5- ∆Hللتفاعل متضمنا اإلشارة ؟  

:- الحل  

مول                        /  كٌلو جول 40 -1

 مول                       /  كٌلو جول 20 -2

 مول/  كٌلو جول 40 -3

 مول/  كٌلو جول 50 -4

 (طارد)مول /  كٌلو جول 30- -5
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:  للتفاعل  (مول / كٌلوجول )الجدول اآلتً ٌمثل بعض قٌم الطاقة بوحدة  : 13مثال 

                         N2 + 3H2     →   2NH3 + 90 KJ         

  

 أمامً Ea عكسً Eaطاقة وضع النواتج سٌر التفاعل 

ن  150ع دون عامل مساعد 

 45ل  40بوجود عامل مساعد 

هل التفاعل ماص أم طارد للطاقة ؟  (1

؟ ( ن ، ل، ع ) ما قٌمة كل من  (2

ما مقدار النقصان فً قٌمة طاقة التنشٌط للتفاعل األمامً بسبب وجود العامل المساعد ؟  (3

ما قٌمة طاقة وضع المعقد المنشط بوجود العامل المساعد ؟   (4

: الحل 

طارد  (1

 كٌلوجول 40= ع   (2

 كٌلوجول 135=      ل

 كٌلوجول 60=      ن

 كٌلوجول 15( 3

 كٌلوجول 175( 4
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 : فً التفاعل االفتراضً : 14مثال 

                                               X    →  Y 

Ea ( كٌلوجول 150 ) أمامً بدون عامل مساعد تساوي 

Ea ( كٌلوجول 140 ) أمامً بوجود عامل مساعد تساوي 

 ( كٌلوجول 40 )طاقة وضع المواد الناتجة 

 ( كٌلوجول 260 )طاقة وضع المعقد المنشط بوجود عامل مساعد تساوي 

: أجب عما ٌأتً ** 

ما مقدار طاقة وضع المعقد المنشط بدون وجود عامل مساعد ؟  (1

ما مقدار طاقة وضع المواد المتفاعلة ؟  (2

  متضمنا االشارة ؟ Δ Hما قٌمة  (3

ما مقدار طاقة التنشٌط للتفاعل العكسً بوجود عامل مساعد ؟  (4

: الحل 

 كٌلو جول 270(     1

 كٌلوجول 120(    2

 كٌلوول 80(   - 3

  كٌلوجول   220( 4
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