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  صفحبد5 يـــــــبءمـــــــــــــيــــــكمـــــــــــــبدح انـــــــــ األستبر أيوة مرضي

 انجطيئخ انتحوالد و انسريعخ انتحوالد: انــجـــسء األول  عهوو تجريجيخمستوى انثبويخ ثكبنوريب

  ش1+  ش 3: (تمبريه+درش)مذح اإلوجبز   ع ر– انعهوو انفيسيبئيخ– عهوو انحيبح و األرض : شعجخ 

 الدرس األول
 البطيئة التحوالت و السريعة التحوالت

Les réactions rapides et les réactions lentes 

I. اختسال– تفبعالد أكسذح ال. 
 :1وشبط تجريجي  .1

 

 

َغًش صفٛحح يٍ فهض 

انُحاط فٙ يحهٕل َرشاخ انفضح 

(Ag
+

(aq)+NO3
-
(aq)) تؼذ يذج ٔ ،

يٍ انضيٍ َالحظ ذٕضغ فهض٘ 

سياد٘ انهٌٕ ػهٗ انعضء انًغًٕس 

يٍ صفٛحح انُحاط، كًا ٚصٛش 

 .نهًحهٕل نَٕا أصسلا

 .أػط ذفغٛشا نًا ذًد يالحظرّ (1

ظٕٓس ذٕضغ فهض٘ سياد٘ ػهٗ انعضء انًغًٕس يٍ فهض انُحاط، ٚذل ػهٗ ذكٌٕ فهض انفضح ، ٔ رنك حغة 

Ag: َصف يؼادنح انرفاػم انرانٛح
+

(aq) +1e
-
        Ag(s)  . 

َصف  انُاذعح ػٍ ذأكغذ فهض انُحاط ٔ رنك حغة IIٚأخز انًحهٕل نَٕا أصسلا دنٛم ػهٗ ذكٌٕ إَٔٚاخ انُحاط 

Cu(s)         Cu: يؼادنح انرفاػم انرانٛح
2+

(aq)+2e
-
  

 .حذد انُٕع انكًٛٛائٙ انز٘ ٚهؼة دٔس انًؤكغذ ٔ انز٘ ٚهؼة دٔس يخرضل (2

Agإٌٔٚ انفضح : ْٕانُٕع انكًٛٛائٙ انز٘ ٚهؼة دٔس انًؤكغذ 
+

(aq) نكَّٕ اكرغة إنكرشَٔا ٔاحذا خالل انرحٕل. 

 . نكَّٕ فمذ إنكرشٍَٔٛ خالل انرحٕلCu(s)فهض انُحاط : ْٕانُٕع انكًٛٛائٙ انز٘ ٚهؼة دٔس انًخرضل 

 . انًرذخهرٍٛ فٙ ْزا انرفاػمOx/Redاعرُرط انًضدٔظرٍٛ  (3

Cu:  انًرذخهرٍٛ فٙ ْزا انرفاػم ًْاOx/Redانًضدٔظرٍٛ 
2+

(aq)/Cu(s) ٔ  (s) Ag
+

(aq)/Ag 

 .اعرُرط انًؼادنح انحصٛهح نهرفاػم انحاصم تٍٛ إَٔٚاخ انفضح ٔ فهض انُحاط (4

 :انًؼادنح انحصٛهح نهرفاػم انحاصم تٍٛ إَٔٚاخ انفضح ٔ فهض انُحاط ْٙ

2x (Ag
+

(aq) +1e
-
        Ag(s)) 

1x (Cu(s)         Cu
2+

(aq)+2e
-
) 

------------------------------------------------------------- 

2Ag
+

(aq) + Cu(s) → 2Ag(s) + Cu
2+

(aq) 

 :خالصخ .2
 كم َٕع كًٛٛائٙ لادس ػهٗ اكرغاب إنكرشٌٔ أٔ أكصش، ٔ رنك ػٍ طشٚك ذفاػم االخرضال انز٘ ُٚرط : مؤكسذال ْٕ

Ox + ne: ػُّ انًخرضل انًشافك نّ، حغة َصف انًؼادنح انرانٛح
-
 →  Red . 

 كم َٕع كًٛٛائٙ لادس ػهٗ فمذاٌ إنكرشٌٔ أٔ أكصش، ٔ رنك ػٍ طشٚك ذفاػم األكغذج انز٘ ُٚرط ػُّ  :انمختسل ْٕ

Red →  Ox + ne: انًؤكغذ انًشافك نّ، حغة َصف انًؼادنح انرانٛح
-
 . 

 ػثاسج ػٍ صٔض يكٌٕ يٍ انًؤكغذ ٔ انًخرضل انًشافك نّ، ٔ ٚشذثطاٌ تثؼضًٓا :مؤكسذ/انمسدوجخ مختسل ْٙ 

Red          Ox + ne   : اخرضال انرانٛح–انثؼض تُصف انًؼادنح أكغذج 
-

. 

 فمذاٌ اإلنكرشَٔاخ يٍ طشف َٕع كًٛٛائٙ ٚغًٗ انًخرضل:األكسذح ْٙ . 

 اكرغاب اإلنكرشَٔاخ يٍ طشف َٕع كًٛٛائٙ ٚغًٗ انًؤكغذ:االختسال ْٙ . 
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  ػثاسج ػٍ اَرمال اإلنكرشَٔاخ يٍ يخرضل ُٚرًٙ نًضدٔظح إنٗ يؤكغذ يضدٔظح : اختسال–تفبعم أكسذح ْٕ 

 :أخشٖ، ٔ ذغرُرط يؼادنح ْزا انرفاػم اَطاللا يٍ َصفٙ يؼادنرٙ انًضدٔظرٍٛ انًرذخهرٍٛ

Ox1/Red1      :                         n2 x (Red1           Ox1 + n1eتانُغثح نهًضدٔظح 
-
)  

Ox2/Red2      :                         n1 x (Ox2 + n2eتانُغثح نهًضدٔظح 
-
           Red2)  

    -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                     

                            n2 Red1 + n1 Ox2 → n2 Ox1 + n1 Red2: ٔ يُّ انًؼادنح انحصٛهح

 

 :1تطجيق  .3

 األسئهخ

SO4:  انتبنيخأكتت وصف معبدنخ انتفبعم ثبنىسجخ نهمسدوجبد (1
2-

(aq)/SO2(aq)  و CO2(aq)/H2C2O4(aq). 

أكتت انمعبدنخ انحصيهخ نهتفبعم انحبصم ثيه أيووبد انجرمىغىبد و أيووبد انحذيذ انثبوي في وسظ حمضي،  (2

Fe: عهمب أن انمسدوجتيه انمتذخهتيه همب
3+

/Fe
2+

MnO4 و 
-
/Mn

2+
. 

 األجوثخ

SO4: تانُغثح نهًضدٔظح  (1
2-

(aq)/SO2(aq) 

SO4
2-

 + 4H
+
 + 2e

-
           SO2 + 2H2O 

 CO2(aq)/H2C2O4(aq): تانُغثح نهًضدٔظح 

2CO2 + 2H
+
 + 2e

-
            H2C2O4 

 :َكرة أٔال أَصاف انًؼادنح تانُغثح نكم يضدٔظح يغ احرشاو األَٕاع انًرفاػهح ٔ انُاذعح (2

5x (Fe:                  تانُغثح نهًضدٔظح األٔنٗ
2+

           Fe
3+

 + 1e
-
) 

1x (MnO4:    تانُغثح نهًضدٔظح انصاَٛح
-
 + 8H

+
 + 5e

-
            Mn

2+
 + 4H2O) 

 (ذٕحٛذ يؼايالخ اإلنكرشَٔاخ أٔال): ٔ يُّ انًؼادنح انحصٛهح 

5Fe
2+

 + MnO4
-
 + 8H

+
  →  5Fe

3+
 + Mn

2+
 + 4H2O 

II. انتحوالد انسريعخ و انتحوالد انجطيئخ. 
 :انتحوالد انسريعخ .1

 :2وشبط تجريجي  .أ 

َضٛف إنٗ يحهٕل يائٙ نكثشٚراخ انُحاط انصاَٙ 

(Cu
2+

(aq)+SO4
2-

(aq)) تؼضا يٍ يحهٕل ْٛذسٔكغٛذ انصٕدٕٚو 

(Na
+

(aq)+OH
-
(aq)). 

 

 يارا ذالحظ؟ (1

 .َالحظ ذكٌٕ ظغى صهة أصسق انهٌٕ

 يا اعى انًشكة انُاذط؟ (2

 .انًشكة ْٕ ْٛذسٔكغٛذ انُحاط انصاَٙ

 أكرة يؼادنح انرفاػم انحاصم؟ ٔ يا اعًٓا؟ (3

 :يؼادنح ذفاػم انرشعة ْٙ كانرانٙ

Cu
2+

 + OH
-
 → Cu(OH)2 

ْم ًٚكٍ ٔصف انرفاػم انحاصم تانغشٚغ أٔ انثطٙء؟ ػهم  (4

 .ظٕاتك

ًٚكٍ ٔصف ْزا انرفاػم انحاصم تانثطٙء ألَّ حذز فٙ يذج 

 .صيُٛح صغٛشج ظذا ذمذس تعضء يٍ انصاَٛح
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 :خالصخ .ة 

 فٙ ٔلد ظذ ٔظٛض، تحٛس ال ًٚكٍ ذرثغ ذطٕسْا تٕاعطح انًالحظح انؼُٛٛح أٔ تٕاعطح انتحوالد انسريعخذحذز 

ٔكًصال ػهٗ ْزِ انرحٕالخ انغشٚؼح َعذ . آالخ انمٛاط، ٔ كأٌ انرحٕل ُٚرٓٙ تًعشد حذٔز انرًاط تٍٛ انًرفاػالخ

 ... لاػذج –انرحٕالخ انًمشَٔح ترفاػالخ انرشعٛة، االحرشاق، ٔ حًض 

 :انتحوالد انجطيئخ .2

 :3وشبط تجريجي  .أ 

K) ٕٚدٔس انثٕذاعٕٛويائٙ لًَضض فٙ كأط حعًا يٍ يحهٕل 
+

(aq) + I
-
(aq)) يحًض تمطشاخ يٍ حًض 

 .، فُالحظ أٌ انًحهٕل ٚأخز نَٕا أصفشا ٚرحٕل ذذسٚعٛا إنٗ انهٌٕ انثH2O2ُٙانكثشٚرٛك، ٔحعًا يٍ انًاء األكغٛعُٛٙ 

 
 ػهٗ يارا ٚذل انرطٕس انرذسٚعٙ نهٌٕ انخهٛط انرفاػهٙ؟ (1

انرطٕس انرذسٚعٙ نهٌٕ انخهٛط انرفاػهٙ دنٛم ػهٗ حذٔز ذفاػم تٍٛ انًرفاػالخ، أيا ذطٕس انهٌٕ األصفش ذذسٚعٛا 

 . انًًٛض تٓزا انهI2ٌٕإنٗ انهٌٕ انثُٙ دنٛم ػهٗ ذكٌٕ شُائٙ انٕٛد 

 .ْم ًٚكٍ ٔصف انرفاػم انحاصم تانغشٚغ أٔ انثطٙء؟ ػهم ظٕاتك (2

 .تًا أَّ ًٚكُُا ذرثغ ذطٕس ْزا انرفاػم تانؼٍٛ انًعشدج، فئٌ انرفاػم انحاصم أيايُا ْٕ ذفاػم تطٙء

H2O2/H2O ٔ I2/I: أكرة يؼادنح انرفاػم انحاصم ػهًا أٌ انًضدٔظرٍٛ انًرذخهرٍٛ ًْا (3
-

. 

 :َكرة أٔال أَصاف انًؼادنح تانُغثح نكم يضدٔظح يغ احرشاو األَٕاع انًرفاػهح ٔ انُاذعح
H2O2 + 2H:                  تانُغثح نهًضدٔظح األٔنٗ

+
 + 2e

-
            2H2O 

2I                         :   تانُغثح نهًضدٔظح انصاَٛح
-
            I2 + 2e

-
  

 (ذٕحٛذ يؼايالخ اإلنكرشَٔاخ أٔال): ٔ يُّ انًؼادنح انحصٛهح 

 H2O2 + 2H
+
 + 2I

-
  →  I2 + 2H2O 

 :خالصخ .ة 

حٛس ًٚكٍ ذرثغ ذطٕسِ تٕاعطح انًالحظح انؼُٛٛح أٔ تٕاعطح آالخ  ْٕ ذحٕل يذذّ ذرعأص انصاَٛح، انتحول انجطيء

 . اخرضال–ٔ يصاال ػهٗ ْزا انُٕع يٍ انرحٕل َعذ انؼذٚذ يٍ انرحٕالخ أكغذج . انمٛاط

 :تقىيبد انتتجع انسمىي نهتحوالد انجطيئخ .3

 نٓزِ كًٛح تذساعح يشئٛح، ٔنهمٛاو ظٕاْش ػُٓا ذُرط انرٙ انكًٛٛائٛح انرحٕالخ ذرثغ يٍ انؼُٛٛح انًالحظح ذًكٍ

 - ... pHلٛاط – انًؼاٚشج – لٛاط انضغط – لٛاط انًٕاصهح :  انررثغ انضيُٙ انرانٛح ذمُٛاخ إنٗ انهعٕء ٚرى انرحٕالخ
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III. انعوامم انحركيخ. 

 ظذ ذفاػم عشػح ٔرنك تشفغ  خالل انضيٍ،كًٛٛائٛح ذطٕس يعًٕػح ػهٗ ذؤشش انرٙ انؼٕايم ْٙ انحركيخ انعوامم

 .فّٛ يشغٕب غٛش أٔ ع،عشی ذفاػم عشػح تخفض أٔ ء،تطٙ

 :تأثير انتركيس انجذئي انمتفبعالد عهي سرعخ انتفبعم انكيميبئي .1
 :4وشبط تجريجي  .أ 

  شىنٕٛدٔس انثٕذاعٕٛو  انًشكضيحًض تحًض انكثشٚرٛك يحهٕل يٍ أحعايا يخرهفح كؤٔط شالشح فٙ َحضش

ذاخز ظًٛغ ْزِ انًحانٛم َفظ انهٌٕ . انًاء األكغعُٛٙ يحهٕل انهحظح حعًا يٍ ٔفٙ َفظ انكؤٔط ْزِ يٍ كم فٙ َصة

 :ٚهخص انعذٔل انرانٙ انُرائط انًحصم ػهٛٓا. انثُٙ فٙ نحظاخ يخرهفح

 3انكأش  2انكأش  1انكأش  

I]انتركيس انجذئي 
-
]0 0,02 mol/L 0,04 mol/L 0,08 mol/L 

 0 0,01 mol/L 0,01 mol/L 0,01 mol/L[H2O2]انتركيس انجذئي 

H]انتركيس انجذئي 
+
]0 0,1 mol/L 0,1 mol/L 0,1 mol/L 

  300s 240s 180s انمذح انسمىيخ
 .أكرة يؼادنح انرفاػم انحاصم (1

 :َكرة أٔال أَصاف انًؼادنح تانُغثح نكم يضدٔظح يغ احرشاو األَٕاع انًرفاػهح ٔ انُاذعح

H2O2 + 2H:                  تانُغثح نهًضدٔظح األٔنٗ
+
 + 2e

-
            2H2O 

2I                         :   تانُغثح نهًضدٔظح انصاَٛح
-
            I2 + 2e

-
  

 (ذٕحٛذ يؼايالخ اإلنكرشَٔاخ أٔال): ٔ يُّ انًؼادنح انحصٛهح 

H2O2 + 2H
+
 + 2I

-
  →  I2 + 2H2O 

 .تًماسَح انًذد انضيُٛح ٔ ستطٓا تانرشكٛض انثذئٙ نهًرفاػالخ، اعرُرط ذأشٛشْزِ انرشاكٛض انثذئٛح ػهٗ عشػح انرحٕل (2

ْٔزا يؼُاِ أَّ . َالحظ أٌ انًذج انضيُٛح نٛأخز انخهٛط نَّٕ انثُٙ ذُمص كهًا اسذفغ انرشكٛض انثذئٙ ألَٕٚاخ انٕٛدٔس

 .كهًا كاَد انرشاكٛض انثذئٛح كثٛشج كهًا صاد رنك فٙ عشػح انرحٕل

 :خالصخ .ة 

 .أكثش يرفاػالخ ػذج ٔاحذ أٔ نًرفاػم انثذئٙ انرشكٛض كاٌ كهًا كًٛٛائٙ ذحٕل عشػح ذضداد ,ػايح تصفح

 :تأثير درجخ انحرارح عهي سرعخ انتفبعم انكيميبئي .2
 :5وشبط تجريجي  .أ 

 يٍ يحهٕل يحًض نٕٛدٔس انثٕذاعٕٛو  (5mL)َحضش شالز أَاتٛة اخرثاس ذحرٕ٘ كهٓا ػهٗ َفظ انحعى

 .C=0,2mol/Lذشكٛضِ 

، شى َضٛف فٙ َفظ C ٔ 20°C ٔ 50°C°0َضغ كم أَثٕب فٙ حًاياخ يشٚى نٓا دسظاخ حشاسج يخرهفح 

C’=5.10 يٍ انًاء األكغٛعُٛٙ ذشكٛضِ  (5mL)انهحظح حعًا
-2

mol/Lإنٗ كم أَثٕب . 
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 يارا ذالحظ؟ يارا ذغرُرط؟ (1

. 2 1ٔ ٚصم إنٗ حانرّ انُٓائٛح تغشػح أكثش يٍ انرحٕل فٙ أَثٕتٙ االخرثاس 3َالحظ أٌ انرحٕل فٙ أَثٕب االخرثاس 

 .ٔ ْزا ساظغ إنٗ اسذفاع دسظح انحشاسج فٙ ْزا األَثٕب

 .ٔ يُّ َغرُرط أَّ كهًا كاَد دسظح حشاسج انخهٛط انرفاػهٙ كثٛشج كهًا صاد رنك فٙ عشػح انرفاػم

 

 :خالصخ .ة 

 .انًعًٕػح انكًٛٛائٛح حشاسج دسظح اسذفاع يغ كًٛٛائٙ ذحٕل عشػح ذضداد ,ػايح تصفح

 :تطجيقبد نهعوامم انحركيخ .ج 

 
 انرحهم ذفاػالخ إتطال لصذ انصالظح داخم انغزائٛح تانًٕاد ٚحرفظ. 

 ٌٕانًاء غهٛاٌ حشاسج انضائذ دسظح انضغط ٚشفغ حٛس ،انضغط طُعشج فٙ أعشع انغزائٛح انًٕاد طٓٙ ٚك 

 .انطٓٙ يذج ذرمهص ْٔكزا ا،ذمشٚة C°120إنٗ 

 ٙ  كاشف تٕاعطح ذًٛٛض األنذْٛذاخ يصم ج،انًرفاػم انًعًٕػح ذغخٍٛ ذحٕالخ ػذج ذرطهة س،انًخرة ف

 .ذٕنُٛظ كاشف أٔ فٛٓهٍٛ




