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املواد الحافزة
CH-IE-TLP-004
 15دقيقة
• أن يتعرف الطالب على املقصود باملادة الحافزة
• أن يتعرف الطالب على دور املادة الحافزة في التفاعل
• أن يستنتج الطالب العالقة بين مساحة سطح املادة الحافزة وسرعة التفاعل
• أن يستنتج الطالب أن سرعة التفاعل تتوقف على نوع املادة الحافزة

مراجع أخرى للتجربة
املرحلة الدراسية

رئيس ي
3ث/ف1

مساعد

إثرائي
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مختبر الكيمياء االفتراض ي

-4املواد الحافزة
مقدمة :
املواد الحافزة هي مواد تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تستهلك  ،فعند انتهاء التفاعل يمكن استعادة املادة الحافزة دون أن يحدث
لها تغير كيميائي  ،ومن أمثلتها  :أكاسيد الحديد التي تستخدم لتسريع الحصول على النشادر عند التفاعل املباشر بين الهيدروجين
والنيتروجين  ،واإلنزيمات في جسم اإلنسان كإنزيم األميليز والذي يفرز مع اللعاب في الفم لهضم املواد الكربوهيدراتية .
وفي هذه التجربة ستدرس تأثير املواد الحافزة كـ(ثاني أكسيد املنجنيز  ،أكسيد النحاس( ))IIعلى تحلل فوق أكسيد الهيدروجين  ،الذي
يتحلل في درجات الحرارة العادية ببطء إلى (ماء وأكسجين)  ،لكنه يتحلل بسرعة تحت تأثير هذه املواد الحافزة .

األدوات :
إذا أردت بناء هذه التجربة فإنك ستحتاج إلى :
فوق أكسيد الهيدروجين – ثاني أكسيد املنجنيز– أكسيد النحاس(- )IIدورق مخروطي – سدادة بأنبوبة واحدة – محقنة غاز – رسم
بياني – إطار تفاصيل التفاعل

شرح تنفيذ التجربة :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

1

من مجلد مكتبة معمل الكيمياء املواد الكيميائية < متنوع < السوائل واملحاليل  :اختر فوق أكسيد الهيدروجين وضعه بساحة
العمل .
من مجلد املواد الكيميائية < األكاسيد :اختر (ثاني أكسيد املنجنيز) ( ،أكسيد النحاس( ) )IIوضعهما بساحة العمل .
ً
ً
من مجلد األواني الزجاجية < قياسية  :اختر دورقا مخروطيا وضعه بساحة العمل .
من مجلد تجهيزات < سدادات < كبيرة  :اختر سدادة بأنبوبة واحدة وضعها فوق فوهة الدورق املخروطي .
من مجلد األواني الزجاجية < معيارية  :اختر محقنة غاز وضعها بساحة العمل .
ً
ً
من مجلد أدوات العرض  :اختر رسما بيانيا وضعه بساحة العمل .
قم بفتح إطار تفاصيل تفاعل الدورق املخروطي .
من الرسم البياني  ،غير مقياس محور ص ليكون الحد األقص ى عند ( )60ومحور س ليكون الحد األقص ى عند ()10
كون التجربة كما بالصورة املرفقة .
قم بحفظ املحاكاة باختيار "حفظ باسم" من قائمة "ملف" من شريط قوائم البرنامج .
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صور التجربة :
صورة (: )1

صورة (: )2

2

إدارة التجهيزات املدرسية – مختبرالكيمياء االفتراض ي

ورقة دليل املعلم

مختبر الكيمياء االفتراض ي

خطوات تنفيذ التجربة :
 )1ضع فوق أكسيد الهيدروجين ( 50سم )3داخل الدورق املخروطي  ،ثم أنقر على زر "بدء املحاكاة" من شريط أدوات البرنامج  ،سيبدأ
فوق أكسيد الهيدروجين بالتحلل ببطء شديد إلى املاء واألكسجين  ،ما هو الزمن الالزم لجمع كمية قدرها ( 50سم )3من غاز األكسجين في
هذه الحالة  ،الحظ الكمية املتجمعة خالل الرسم البياني وخالل محقنة الغاز  ،أكمل الجدول التالي ؟
املتفاعالت
تحلل فوق أكسيد الهيدروجين
بدون مادة حافزة

الزمن الالزم للحصول على  50سم 3من غاز األكسجين
 224ث ( 3.7د)

 )2أعد تحميل التجربة  ،ضع فوق أكسيد الهيدروجين ( 50سم )3داخل الدورق املخروطي  ،ثم أضف (10جم) (ناعم) من ثاني أكسيد
املنجنيز إلى الدورق  ،ثم أنقر على زر "بدء املحاكاة" من شريط أدوات البرنامج  ،سيبدأ فوق أكسيد الهيدروجين بالتحلل  ،ما هو الزمن
الالزم لجمع كمية قدرها (50سم )3من غاز األكسجين في هذه الحالة  ،الحظ الكمية املتجمعة خالل الرسم البياني وخالل محقنة الغاز ،
أكمل الجدول التالي ؟
املتفاعالت

الزمن الالزم للحصول على  50سم 3من غاز األكسجين

فوق أكسيد الهيدروجين (50سم+ )3
ثاني أكسيد املنجنيز (10جم) (ناعم)

3ث

 )3قم بفتح إطار تفاصيل تفاعل الدورق املخروطي  ،وتحت قائمة املواد الصلبة  :هل تغيرت كتلة ثاني أكسيد املنجنيز في املحلول  ،وهل
دخل في التفاعل ؟
الجواب  :لم تتغيركتلة ثاني أكسيد املنجنيزفي املحلول  ،ألنه لم يدخل في التفاعل .
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 )4أعد تحميل التجربة  ،ضع فوق أكسيد الهيدروجين ( 50سم )3داخل الدورق املخروطي  ،ثم أضف (10جم) (متوسط) من ثاني أكسيد
املنجنيز إلى الدورق  ،ثم أنقر على زر "بدء املحاكاة" من شريط أدوات البرنامج  ،سيبدأ فوق أكسيد الهيدروجين بالتحلل  ،ما هو الزمن
الالزم لجمع كمية قدرها ( 50سم )3من غاز األكسجين في هذه الحالة  ،الحظ الكمية املتجمعة خالل الرسم البياني وخالل محقنة الغاز ،
أكمل الجدول التالي ؟
املتفاعالت

الزمن الالزم للحصول على  50سم 3من غاز األكسجين

فوق أكسيد الهيدروجين ( 50سم + )3ثاني

8ث

أكسيد املنجنيز (10جم) (متوسط)

 )5بناء على الخطوتين الثالثة والرابعة  ،برأيك أيهما أفضل في سرعة إتمام التفاعل أن تكون املادة الحافزة على شكل مسحوق (ناعم) أم
(متوسط) ؟ فسر ملاذا ؟
الجواب  :يتم التفاعل بصورة أسرع كلما كانت املادة الحافزة على شكل مسحوق ناعم  ،ألن التفاعل يتم على سطح املادة الحافزة .
 )6أعد تحميل التجربة  ،ضع فوق أكسيد الهيدروجين ( 50سم )3داخل الدورق املخروطي  ،ثم أضف (10جم) (ناعم) من أكسيد
النحاس( )IIإلى الدورق  ،ثم أنقر على زر "بدء املحاكاة" من شريط أدوات البرنامج  ،سيبدأ فوق أكسيد الهيدروجين بالتحلل  ،ما هو الزمن
الالزم لجمع كمية قدرها ( 50سم )3من غاز األكسجين في هذه الحالة  ،الحظ الكمية املتجمعة خالل الرسم البياني وخالل محقنة الغاز ،
أكمل الجدول التالي ؟
املتفاعالت

الزمن الالزم للحصول على  50سم 3من غاز األكسجين

فوق أكسيد الهيدروجين ( 50سم + )3أكسيد
النحاس(10( )IIجم) (ناعم)

 41ث

 )7من السؤالين ( )6( ، )2ملاذا برأيك اختلف الزمن الالزم لجمع  50سم 3من غاز األكسجين في الحالتين بالرغم من تساوي كل من ثاني
أكسيد املنجنيز وأكسيد النحاس( )IIفي الكمية وفي كون كل منهما مسحوق ناعم ؟
الجواب  :بسبب اختالف طبيعة املادة الحافزة نفسها .
 )8برأيك ما نوع التفاعالت السابقة  ،هل هي تفاعالت (متجانسة) أم (غير متجانسة) ؟
الجواب  :غيرمتجانسة
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مالحظات للطالب :
)1

املواد التي تعيق عمل املواد الحافزة في وسط التفاعل تسمى (السموم)  ،مثل ( :الكبريت) الذي يعيق عمل أكاسيد الحديد
التي تستخدم لتسريع الحصول على النشادر عند التفاعل املباشر بين الهيدروجين والنيتروجين  ،كذلك (الرصاص) يعيق
عمل املواد الحافزة التي تضاف إلى مرشح عادم السيارة (الكنداسة) والذي يقوم بأكسدة غاز أول أكسيد الكربون وتحويله
إلى غاز ثاني أكسيد الكربون .

)2

التفاعالت املتجانسة  :هي التفاعالت التي تتم في وسط متجانس من حالة واحة من حاالت املادة  ،مثل تفاعل النيتروجين
مع الهيدروجين لتكوين النشادر (غاز -غاز) .

)3

التفاعالت غير املتجانسة  :هي التفاعالت التي تتم في وسط غير متجانس من حاالت املادة  ،مثل تفاعل الصوديوم مع املاء
لتكوين هيدروكسيد الصوديوم والهيدروجين (صلب -سائل) .
{ نهاية النشاط }

مالحظات للمعلم :
يلفت املعلم انتباه الطالب إلى :
)1

ً
أنه قد يحتاج لتوقيف املحاكاة وإعادة تشغيلها عدة مرات أو التحكم في سرعتها (زيادة او نقصانا)  ،للحصول بدقة على
كمية غاز األكسجين املطلوبة ( 50سم. )3
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