
  Suivi d’une transformation chimique –تتبع تحول كیمیائي 
  .التفاعل الكیمیائي –التحول الكیمیائي  -1
  :المجموعة الكیمیائیة : 1-1
  . من انواع كیمیائیة  تتكوننسمي محموعة كیمیائیة كل مجموعة  -
  :نَِصف مجموعة كیمیائیة بتحدید  -

  .الكیمیائیة للمجموعةطبیعة و كمیة مادة األنواع * 
  . (aq)أو  (g)أو  (l)أو  (s): الحالة الفیزیائیة لكل نوع كیمیائي * 
 *T  درجة الحرارة للمجموعة الكیمیائیة.  
 *P  ضغط المجموعة الكیمیائیة.  
  

  التحول الكیمیائي : 1-2
فنقول إن  ، فیختفي بعضھا أو جمیعھا و تظھر أنواع جدیدة في الحالة النھائیة  ةیحدث تحول كیمیائي عند مزج األنواع الكیمیائیة في الحالة البدئی�

 .المجموعة تطورت
  . وذلك وفق ظروف معینة , أثناء تحول كیمیائي تظھر أنواع كیمیائیة جدیدة في حین تختفي أنواع أخرى* 

  متفاعالت: ـ تسمى األنواع الكیمیائیة التي تختفي كلیا أو جزئیا 
  نواتج: تظھر  نواع الكیمیائیة الجدیدة التيـ تسمى األ

  مجموعة كیمیائیة: ـ نسمي مجموع األنواع الكیمیائیة من متفاعالت ونواتج و األنواع األخرى التي ال تشارك في التحول 
  :یتم التحول الكیمیائي عموما وفق ثالث مراحل * 

  .تفاعالت في ظروف تسمح بانطالق التحول وھي مرحلة االلتقاء األولي بین الم: ـ مرحلة انطالق التحـول
  .وھي مرحلة ظھور النواتج و اختفاء المتفاعالت : ـ مرحلة حدوث التحـول
  .وھي المرحلة التي یتم فیھا استھالك أحد المتفاعالت بشكل تام : ـ مرحلة توقف التحــول

 

طبقة على قطعة الحدید و ظھور بعد مدة  ، فنالحظ  في محلول مائي لكبریتات النحاس ذو اللون االزرق Feالحدید  كمیة من فلزندخل  :مثال
 .  +Fe2الذي یمیز ایونات الحدید الثاني  تغیر لون المحلول الى االخضر 

 الحالة النھائیة

  

  

 الحالة البدئیة

  
  

  .المعادلة الكیمیائیة –التفاعل الكیمیائي : 1-3
  .نستعمل نموذجا یسمى التفاعل الكیمیائي الذي یمكن من وصف ھذا التحول , ـ لدراسة تحول كیمیائي

  . و تنحفظ الشحنة الكھربائیة اإلجمالیة) انحفاظ الكتلة(العناصر الكیمیائیة نوعا وعددا  ـ خالل التفاعل الكیمیائي تنحفظ   
  یعبر عن ھذا االنحفاظ بكتابة معادلة كیمیائیة مع إضافة أعداد صحیحة إلى رموز أو صیغ األنواع الكیمیائیة تسمى    
  . نقول إن المعادلة الكیمیائیة متوازنة. المعامالت التناسبیة    

  

+Cu2:   المعادلة الكیمیائیة للتفاعل السابق :مثال
(aq)  + Fe(s) Cu(s)  + Fe2+

(aq) 

  .تطور كیمیات المادة لألنواع الكیمیائیة -2
 :تقدم التفاعل: 2-1

مقدار تختفي كل وحدة (  التفاعل لتتبع تطور كمیات مادة كل األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة نستعمل مفھوما كیمیائیا یطلق علیھ اسم  تقدم
  .(mol)وحدتھ  x؛  و نرمز لھ بالحرف  ) متفاعل و تظھر بھ كل و حدة ناتج 

a: نعتبر التفاعل الكیمیائي ذي المعادلة  A b B c C d D    
  تقدم ھذا التفاعل ، فھذا یعني أنھ أثناء تطور التفاعل  xإذا اعتبرنا 

.یختفي  ( )a x mol  منA   

. یختفي ( )b x mol  منB   

.یظھر  ( )c x mol  منC   

. یظھر ( )d x mol  منD .  

  

 تحول كیمیائي



  .الجدول الوصفي للتفاعل : 2-2
   xالتفاعل لتتبع تطور التفاعل الكیمیائي ننجز الجدول الوصفي للتفاعل، حیث نحدد فیھ كمیة مادة كل نوع كیمیائي ُمشارك في التفاعل بداللة تقدم 

a A b B c C d D    معادلة التفاعل 

 حالة المجموعة x(mol)التقدم   molالمادة المتبقیة بالمول   كمیات molالمادة المنتجة بالمول   كمیات

0 0 
 

( )in B  ( )in A  الحالة البدئیة 0 

d.x c.x ni(B)- b.x ni(A)- a.x x الحالة الوسیطة 
d.xmax c.xmax ni(B)- b.xmax ni(A)- a.xmax xmax الحالة النھائیة 

  .الموافق لتوقف المجموعة الكیمیائیة النھائيالتقدم أي  للتفاعل التقدم األقصى xmaxحیث 
  

  :التقدم األقصى و المتفاعل المحد  :23
في ھذه الحالة نقول إن التفاعل في . یتوقف التفاعل عندما یختفي أحد المتفاعالت أو كلھا ، و نسمي المتفاعل الذي یختفي كلیا ، المتفاعل المحد

  .xmaxحالتھ النھائیة حیث یساوي التقدم النھائي للتفاعل التقدم األقصى 
  :نمیز بین الحاالت التالیة  من خالل الجدول الوصفي اعاله  و  نتع الخطواتلمعرفة المتفاعل المحد 

  الحالة االولى  الحالة االولى
 محدا  Aالمتفاعل نعتبر 

  )انھ اول من یختفي وتتوقف المجموعة الكیمیائیة  اي( 

= xmax  ومنھ  ni(A)- a.xmax  0=اي
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 محدا  Bالمتفاعل نعتبر 
  )اي انھ اول من یختفي وتتوقف المجموعة الكیمیائیة ( 

= xmax  ومنھ  ni(B)- b.xmax  0=اي
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  للتفاعل أصغر قیمة   xmـ یوافق التقدم األقصى  
  .حد مالمتفاعل ال یسمى xmالمتفاعل الموافق ل  -
 

= xmax تحققیعندما  :ملحوظة
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  .أي المتفاعلین محدین ویختفیا معا عند نھایة التحول نقول إن الخلیط استوكیومتري ،   

  

  :في الحالة النھائیة  حصیلة المادة: 2-4
 .للتفاعل من حساب كمیات مادة األنواع الكیمیائیة المتواجدة في الحالة النھائیة ، و ھذا ما یسمى حصیلة المادة  xmaxتُمكن قیمة التقدم األقصى 

  molالمادة المتبقیة بالمول   كمیات molالمادة المنتجة بالمول   كمیات
 كمیة المادة للناتج 

D 
 كمیة المادة للناتج 

C  
للمتفاعل المتبقیة كمیة المادة  

B 
للمتفاعل المتبقیة كمیة المادة  

A 
d.xmax c.xmax ni(B)- b.xmax ni(A)- a.xmax   

 
  انتھى

 




