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  التحول الكيميائي القسري
  
  ائية  التطور التلقائي لجملة كيمي– 1 – 1

  : لتكن معادلة تفاعل األكسدة إرجاعية التالية

e2aqCusCu 2  

aqBr2e2aqBr2  

aqBr2aqCuaqBrsCu 2
2  

   K = 1,2 . 1025ثابت التوازن الخاص بهذه الجملة هو 

شوارد ندرس تطور الجملة الكيميائية المتكونة سواء من معدن النحاس و ثنائي البروم المميه أو من 
  .النحاس المميهة و شوارد البروم المميهة

  كيف تتطور جملة كيميائية تتكون من ثنائي البروم و النحاس ؟:  1نشاط 

    من محلول ثنائيmL 4نضع في أنبوب إختبار  

  نضيف . mol/L 0,01  تركيزه المولي Br2البروم 

  نترك هذه. لهذا األنبوب كمية من النحاس المعدني

  . لبضعة دقائق ثم نالحظالجملة تتطور

.  من الهكسان الحلقيmL 0,5نضع في كل واحد منهما  . II  وI ونرقمهما بـ اختبارنأخذ أنبوبي 
  mL 1 مباشرة بعد إضافة النحاس له، ونضيف كذلكI من المحلول السابق لألنبوب رقم mL 1نضيف 

  .من هذا المحلول  ولكن بعد نهاية التفاعل

  . و نالحظنخلط محتوى األنبوبين

  
  

  
  



 

  : التجربة جنتائ

  II ، الطبقة العضوية ملونة بلون بني برتقالي بينما الطبقة العضوية في األنبوب رقم Iفي األنبوب رقم 
  ملونة باللون IIالطبقة المائية في األنبوب رقم . اللون البني البرتقالي يكون قد زال تقريبا بشكل كلي

  .األزرق

  :أسئلة النشاط 

  .بأ الجهة التلقائية التي تتطور فيها هذه الجملة الكيميائية  تن– 1

    هل يتفق ذلك مع نتائج التجربة ؟– 2

    ماذا يمكن قوله في ما يخص التقدم النهائي لهذا التفاعل ؟– 3

  :تحليل النشاط 

  :  نعين كسر التفاعل االبتدائي للجملة المدروسة– 1
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  فإن الجملة تتطور تلقائيا في جهة التفاعل المباشر الذي يوافق تشكل شوارد النحاس Qr,i < Kبما أن 
Cu2+(aq) و شوارد البروم Br – ( aq).   

aqBr2aqCuaqBrsCu 2
2  

البروم وهو الذي يجعلها تأخذ   الطبقة العضوية التي تطفو تحتوي على ثنائي II و I  في األنبوبين – 2
  هذا اللون يكون ضعيفا جدا وهو راجع للكمية القليلة II بني، ولكن في األنبوب رقم –اللون البرتقالي 

  .نستنتج أن ثنائي البروم قد استهلك. من ثنائي البروم التي توجد في هذه الطبقة

 باللون األزرق، و هو ما يدل على وجود   ملونةIIزيادة على هذا فإن الطبقة المائية في األنبوب رقم 
النتيجة و هي أن تطور الجملة الكيميائية يتفق من مع تنبؤ التطور    في هذه الطبقةIIشوارد النحاس 

  .التلقائي للجملة الكيميائية



 

  
ائية   بما أن قيمة ثابت التوازن كبيرة جدا هذا يسمح لنا بالقول أن نسبة التقدم النهائي للجملة الكيمي– 3

   ).% 100 ( 1يكون قريبا من 

  و شوارد النحاس Br –( aq)كيف تتطور جملة كيميائية تتشكل من شوارد البروم : 2نشاط 
Cu2+(aq)؟    

 K+( aq)  من محلول بروم البوتاسيوم mL 2:  يتكون من Sنأخذ أنبوب اختبار و نحضر فيه مزيجا 

+ Br – ( aq) 1 تركيزه المولي mol/ L2 و mL محلول كبريتات النحاس منII 
aqSOaqCu 2

4
نخلط جيدا ثم نترك الجملة  . mol/ L 1 تركيزه المولي 2

  .الكيميائية تتطور

.   من الهكسان الحلقيmL 0,5نضع في كل منهما  . II وIمباشرة بعد هذا، نأخذ أنبوبي اختبار 
  . مباشرة بعد تحضيرI  لألنبوب S من المحلول mL 1نضيف 

  

  
 ولكن عدة ساعات بعد تحقيق S  من المحلول mL 1  فنضيف إليه كذلك IIهذا المزيج أما األنبوب 

  .نخلط جيدا  ونالحظ ماذا يحدث). بعد تطور الجملة الكيميائية ( المزيج 

  

  

  



 

  :نتائج التجربة 
األنبوبين الطبقتان العضوية والمائية في     .   على طبقة عضوية وطبقة مائية      II و Iنحصل في األنبوبين    

  .الطبقة العضوية ليست ملونة و الطبقة المائية لونها أزرق:  متماثلتان
  .  أكتب المعادلة الكيميائية الوحيدة التي يمكن أن تحدث في الجملة الكيميائية– 1
 الخاص  Qr,i الخاص بهذا التفاعل و كذلك كسر التفاعل االبتدائي          ’K  أحسب قيمة ثابت التوازن       – 2

  ماذا تتنبأ به فيما يخص تطور هذه الجملة ؟.  الكيميائيةبهذه الجملة
    هل يتفق هذا مع نتائج التجربة ؟– 3

  :تحليل النشاط 
  :   معادلة التفاعل التي يكون من الممكن أن تحدث هي– 1

aqBrsCuaqBr2aqCu 2
2  

  :  الخاص بهذا التفاعل هي’K  قيمة ثابت التوازن – 2
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  : نحسب كسر التفاعل االبتدائي الخاص بهذه الجملة الكيميائية
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  :التطبيق العددي يعطي
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  إذن من المفروض أن الجملة الكيميائية تتطور في االتجاه المباشر للتفاعل ’Qr,i < Kنالحظ أن 

ثنائي البروم ويتوقف تطور الجملة الكيميائية لما يصبح الكيميائي والذي يوافق تشكل معدن النحاس و
   :’K يساوي ثابت التوازن Qr,iكسر التفاعل 
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بما أن قيمة ثابت التوازن ضعيفة جدا، يمكن أن نتنبأ بأن تقدم هذا التفاعل يكون ضعيفا جدا و هو ما 
  .ور ملحوظيجعلنا نقول بأن هذه الجملة ال يحدث فيها أي تط

  :   أعطت نتائج التجربة ما يلي– 3
  .الطبقة العضوية ليست ملونة وهو ما يدل على عدم تشكل تنائي اليود

الطبقة المائية ملونة باللون األزرق و هو ما يدل على احتوائها على شوارد النحاس، وهذا ما يؤكد عدم                  
  .تفاعلها مع شوارد البروم



 

   .II و I لألنبوبين هذه المالحظات المشتركة بالنسبة
   .2إذن النتائج التجريبية تتفق مع التنبؤ الذي توصلنا إليه في السؤال 

  : التحول الكيميائي القسري – 2 – 1

      هل يمكن جعل هذه الجملة الكيميائية تتطور في جهة تشكل معدن النحاس وثنائي البروم ؟

  ال تتطور تلقائيا ؟ماذا يحدث عندما نقدم طاقة كهربائية لجملة كيميائية 

  هل يمكن قسر تحول كيميائي على التطور ؟:  3نشاط 

  IIنمـأل هـذا األنبـوب بمحلـول بـروم النحـاس             . U     نأخذ أنبوب اختبار على شكل حـرف        

aqBr2aqCu  ثم نحقق التركيب كما هو مبـين  mol/ L 0,1 تركيزه المولي 2
  : على الشكل التالي

  
  

   .V 1,2و نضبط قيمة التوتر الكهربائي نغلق القاطعة 
بعد بضعة دقائق من عملية التحليل الكهربائي نشاهد ترسب النحاس على المسرى المتصل بالقطب 
السالب للمولد بينما يظهر لون بني برتقالي بجوار المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد كما هو 

  .مبين على الصورة

          



 

  :أسئلة التحليل 
    ما هي جهة التيار الكهربائي في الدارة ؟– 1
  .  بين جهة انتقال مختلف حامالت الشحن التي تشارك في هذه العملية – 2
  .  اقترح تفسيرا للمختلف الظواهر التي تشاهدها عند المسريين– 3
  .2  قارن تطور هذه الجملة مع ما الحظته من خالل النشاط – 4
  .مختلف ناقالت الشحن  أعط رسما توضح فيه حركة – 5
    ما هي النتيجة التي يمكن استخالصها من هذا النشاط ؟– 6

  :تحليل النشاط 
  . يسري التيار الكهربائي في الدارة خارج المولد من القطب الموجب له إلى القطب السالب– 1
 خارج المحلول، أي في أسالك التوصيل وجهاز األمبير متر، تكون حامالت الشحن هي – 2
السالب للمولد نحو القطب الموجب له، فهي بذلك تتحرك  تتحرك هذه األخيرة من القطب. لكتروناتاال

  .عكس جهة التيار الكهربائي
   +Cu2في المحلول، حامالت الشحن هي الشوارد بصفة عامة و في هذه الحالة تكون شوارد النحاس 

ار بينما تتحرك شوارد البروم في نفس تتحرك شوارد النحاس في نفس جهة التي . – Brو شوارد البروم 
  .جهة حركة االلكترونات

  الطبقة الحمراء المترسبة على المسرى المتصل بالقطب السالب للمولد هي عبارة عن معدن – 3
النحاس بفضل االلكترونات التي تصل إلى   +Cu2 شوارد إرجاعيعود تشكل هذا المعدن إلى . النحاس

  :معادلةيتم هذا حسب ال.  هذا القطب
sCue2aqCu 2  

يعود اللون البني البرتقالي الذي ظهر بجوار المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد إلى تشكل ثنائي 
تتم هذه األكسدة على سطح  . Br2 إلى الحالة – Br وهو ناتج من تفاعل أكسدة شوارد البروم Br2اليود 

 أن هذا المسرى يلتقط االلكترونات التي تتخلى عنها المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد، حيث
  :يتم هذا حسب المعادلة. – Brشوارد البروم 

e2BrBr2 2  
عكس هذا عندما يجتاز هذه الجملة .   أن هذه الجملة ال تتطور بشكل تلقائي2  رأينا في النشاط – 4

 تتطور بشكل محسوس في جهة التفاعل تيار كهربائي مستمر يفرضه مولد فإن الجملة الكيميائية
  : المباشر للتفاعل التالي

aqBrsCuaqBr2aqCu 2
2  

  



 

  التفسير االلكتروني لعملية التحليل الكهربائي
  

نحو المسرى المتصل بالقطب ) المشحونة إيجابا ( أثناء عملية التحليل الكهربائي تنجذب شوارد النحاس 
في الوقت نفسه تتجه . نات التي تحتاجها لكي ترجع للحالة المعدنيةالسالب للمولد و تأخذ منه االلكترو

  ) المشحونة سلبا(شوارد البروم 

  
تنتقل . نحو المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد فتضع إلكتروناتها وتتحول بذلك إلى ثنائي البروم

رى السالب له، أي هذه االلكترونات المحررة في سلك النحاس من المسرى الموجب للمولد إلى المس
  .عكس جهة التيار الكهربائي الذي يفرضه المولد

  

  :   النتيجة– 6

  هل يمكن فرض جهة لتطور جملة كيميائية تكون معاكسة للجهة التلقائية التي تتطور فيها ؟: 4نشاط 

  :   يتكون من’Sنحضر محلوال 

–  10 mL 1 من محلول ثنائي البروم تركيزه المولي mol/ L  

–  20 mL من محلول بروم البوتاسيوم aqBraqK 1 تركيزه المولي mol/ L.   

–  20 mL من محلول كبريتات النحاس II  aqSOaqCu 2
4

   تركيزه المولي2
1 mol/ L.   

يائية ال تتطور تلقائيا، فإنه بإمكانه أن يحدث عندما يقدم مولد كهربائي طاقة كهربائية لجملة كيم
 .تحوال كيميائيا قسريا لهذه الجملة



 

كل أنبوب يحتوي على مسرى من الغراقيت و آخر من النحاس كما هو  . II و Iنأخذ أنبوبين اختبار 
  : على الشكلمبين 

  
  : على األنبوبين، نوصل كل أنبوب مع دارة كهربائية كما يلي’Sنوزع المحلول

  :  نوصل مسرييه بجهاز أمبير متر و قاطعة كما هو مبين على الشكل Iنبوب   األ–

  
تكون صفيحة النحاس .   نوصل مسرييه بمولد للتوتر المستمر ، أمبير متر و قاطعةII  األنبوب –

  :قطب السالب للمولد كما هو مبين على الشكلمتصلة بال

 



 

   .V 1,5نضبط قيمة التوتر الكهربائي الذي على القيمة 

  .نغلق قاطعة كل دارة و نالحظ

  : نتائج التجربة

 ، نالحظ مرور التيار الكهربائي من صفيحة الغرافيت Iفي الدارة الكهربائية المتصلة باألنبوب رقم   –
  .إلى صفيحة النحاس

  نالحظ ترسب النحاس على صفيحة النحاس و تلون II ب الدارة الكهربائية المتصلة باألنبوفي  –
  .المحلول بجوار صفيحة الغرافيت باللون البني البرتقالي

  : أسئلة التحليل

   .+Cu2  و – Br2 ، Br:   أحسب التركيز المولي الخاص باألفراد الكيميائية التالية– 1

  ية التي تتطور فيها هاتان الجملتان ؟  ما هي الجهة التلقائ– 2

  .2 تتفق مع التنِبؤ الذي توصلت إليه في السؤال Iهل جهة التيار في الجملة  – 3

    لما يجتازها تيار كهربائي ؟II  كيف تتطور الجملة – 4

    ما هي النتيجة التي يمكن استخالصها من خالل هذا النشاط ؟– 5

  : تحليل النشاط

  : ز المولية  حساب التراكي– 1

L/mol  2,0
202010

101Br 2
  

L/mol  4,0
202010

201Br
  

L/mol  4,0
202010

201Cu 2  
  :   الجملتين المدروستين يمكنهما التطور حسب المعادلة التالية– 2

aqBr2aqCuaqBrsCu 2
2  

   .K = 1,2 .10 25: ثابت توازن هذه الجملة هو
  
  



 

  :نحسب قيمة كسر التفاعل االبتدائي 

 Br
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320Q :يعطي التطبيق الععدي i,r
  

  وبالتالي فإن الجملة الكيميائية تتطور تلقائيا في جهة التفاعل المباشر أي في جهة K > Qr,iنالحظ أن 
  .تشكل شوارد النحاس و شوارد البروم

سرى النحاس فهذا يعني بأن   بما أن الجملة يجتازها تيار كهربائي من مسرى الغرافيت إلى م– 3
االلكترونات تنتقل من صفيحة النحاس إلى صفيحة الغرافيت، ولكي يكون هذا ممكنا يجب أن يحدث 

  : التفاعالن التاليان
  : أكسدة النحاس عند صفيحة الغرافيت حسب المعادلة

e2CuCu 2  
  :ارجاع تنائي البروم عند صفيحة النحاس حسب المعادلة

Br2e2Br 2
  

و بالتالي فالتيار الكهربائي المتولد عن هذين التفاعلين يتفق تماما مع الجهة التلقائية التي تم التنبؤ بها 
  .2في السؤال 

 ، فالمولد يفرض جهة للتيار الكهربائي معاكسة تماما للجهة المالحظة بالنسبة II  بالنسبة للجملة – 4
 االلكترونات التي تصل إلى مسرى النحاس 2Cu تلتقط شوارد  النحاس في هذه الحالة . Iللجملة 

  : حسب المعادلةCuوترجع إلى الحالة 
Cue2Cu 2  

  إلى الحالة – Brفااللكترونات التي تغادر صفيحة الغرافيت مصدرها أكسدة شوارد البروم من الحالة  
Br2حسب المعادلة  :  

e2BrBr2 2
  

  .و هو ما يفسر اللون البني البرتقالي الذي يظهر بجوار صفيحة الغرافيت

  عندما يقدم مولد للتوتر الكهربائي المستمر طاقة كهربائية لجملة، فإنه بإمكانه أن يفرض على هذه – 5
  .الجملة تطورا معاكسا تماما لتطورها التلقائي

  

  

  



 

  :ف   استنتاجات و تعاري– 3 – 1

عندما يفرض مولد للتوتر المستمر تيارا كهربائيا في جملة كيميائية، جهته معاكسة لجهة التيار المتولد 
عندما يحدث تطور تلقائي لهذه الجملة، فإن هذا بإمكانه أن يجعل هذه الجملة تتطور في الجهة المعاكسة 

  .لتطورها التلقائي

  لكهربائيالتحليل ا:  هذا النوع من التحول القسري يدعى

   Anodeمصعد  :    المسرى الذي تحدث فيه عملية األكسدة يدعى–

 cathodeمهبط  :   المسرى الذي تحدث فيه عملية اإلرجاع يدعى –

  :  أمثلة عن التحليل الكهربائي – 2

رأينا، في الفقرة األولى، أن مرور التيار الكهربائي في جملة كيميائية يسمح لنا بالتحكم في تطور هذه 
  .الجملة

  هل يمكن تعميم هذه النتيجة على بقية الجمل األخرى ؟

  .لإلجابة عن هذا السؤال، ندرس بعض األمثلة

  :  التحليل الكهربائي لمحلول حمض الكبريت – 1 – 2
  :نشاط 

  : نحقق التركيب المبين على الشكل التالي

  
aqSOaqH2محلول حمض الكبريت  2

 ، mol/ L 0,10 يـساوي    يكون تركيزه المولي4
يطبق المولد توترا مـستمرا      . Ptكما أن المسريين لوعاء التحليل المستعمل يكونان من معدن البالتين           

   .V 2قيمته  



 

  :نتائج التجربة 

عند غلق القاطعة، نالحظ مرور التيار الكهربائي في الدارة، ونحصل عند المهبط على غـاز يحـدث                 
نبوب عود ثقاب مشتعل، بينما عند المصعد نحصل على غاز يزيد من            فرقعة عندما نقرب من فوهة األ     

  .توهج عود ثقاب مشتعل

  :  التاليةox / redتعطى الثنائيات  

sPt/aqPt 2   ،OH/gO 22
   ،aqSO/aqOS 2

4
2
82

 ،
gH/OH 22 ، gH/aqH 2 ، gSO/aqSO 2

2
4  

  :أسئلة النشاط 

  :   ما هي التفاعالت التي يكون من المحتمل أن تحدث عند– 1

   .Anodeالمصعد /  أ 

   .cathodeالمهبط /  ب 

    ما هي األفراد الناتجة من هذا التحليل ؟– 2

    استنتج معادلة التفاعل التي تعبر عن هذا التحليل ؟ ماذا تستنتج ؟– 3

  فسر ارتفاع حموضة المحلول ؟ هل هذه النتيجة ت– 4

   : تحليل النشاط

  :  التفاعالت التي يكون من المحتمل أن تحدث في – 1

   .Anodeالمصعد  /  أ 

  لوعاء التحليل الكهربائي، هذا يعني أن االلكترونات تغادر هذه Iالتيار الكهربائي يدخل من الصفيحة 
تعتبر إذن هذه . أكسدةهذه الصفيحة مقرا لتفاعالت الصفيحة لتخرج إلى الدارة الخارجية وبالتالي تكون 

  . عند المصعد تحدث تفاعالت أكسدة . Anode مصعداالصفيحة 
  و شوارد +H ، الماء ، البروتونات المميهة Ptالبالتين : األفراد الكيميائية المتواجد في المحلول هي

  .الكبريتات المميهة أيضا
  
  
  



 

  : التفاعالت الممكنة عند المصعد هي

3........................e2aqOSaqSO2

2..............e2aqH2gO21OH

 1....................................e 2aqPtsPt

2
82

2
4

22

2  

   cathodeالمهبط   / ب

 ، هذا يعني أن االلكترونات تصل IIالتيار الكهربائي يخرج من وعاء التحليل الكهربائي من المسرى 
 cathodeمهبط  يعتبر إذن هذا المسرى .  إرجاعإلى هذا المسرى وهو ما يجعله يكون مقرا لتفاعالت

  وشوارد +H ، الماء ، البروتونات المميهة Ptالبالتين : ي المحلول هياألفراد الكيميائية المتواجد ف
  .الكبريتات المميهة أيضا

  : التفاعالت الممكنة عند المهبط هي

6.......OH2gSOe2aqH4aqSO

5..............................................gHe2aqH2

4.........................aqHO2gHe2OH2

22
2
4

2

22  

  :   األفراد الكيميائية الناتجة من هذا التحليل هي– 2

  .H2ل و بالتالي فهو غاز الهيدروجين الغاز المنطلق يحدث فرقعة مع عود ثقاب مشتع: عند المهبط  –

   .O2الغاز المنطلق يزيد من توهج عود ثقاب مشتعل و بالتالي فهو غاز األكسجين :    عند المصعد–

   ):5( و  ) 2(   لحصول على هذه النتائج التجريبية  يجب جمع المعادلتين – 3

gHgO 21OH
____________________________

5..............................gHe2aqH2

2.........e2aqH2gO21OH

222

2

22  

بائي لمحلول حمض الكبريت يحدث تحلل للماء، كما تبرزه معادلة نالحظ أنه أثناء عملية التحليل الكهر
  .التحليل الكهربائي

  نعم هذه النتيجة تفسر ارتفاع حموضة المحلول ألن حجم الماء يتناقص من لحظة ألخرى بسبب – 4
  .تحلله إلى غازي الهيدروجين و األكسجين

  



 

  مال مسريين من الغرافيت   التحليل الكهربائي لمحلول كلور الصوديوم باستع– 2 – 2

  : نشاط

 و نضع فيه محلول كلور الصوديوم Uنأخذ أنبوب على شكل حرف 
aqCaqNa 1,0 الذي تركيزه المولي mol/ L .  نضيف لهذا المحلول بضعة

  : نحقق بعد ذلك التركيب التالي. قطرات من كاشف الفينول فتاليين

  
   .V 2,5 يطبق المولد توتر مستمر قيمته

  : نتائج التجربة

بضعة دقائق بعد غلق القاطعة نالحظ عند المصعد انطالق غاز لونه أخضر كما أن هذا الغاز 
 ، بينما عند المهبط نالحظ أنطالق غاز يحدث فرقعة مع عود Indigoباستطاعته أن يزيل لون كاشف 

  .لمهبط تميل إلى اللون الورديزيادة على كل هذا نالحظ أن الفينول فتاليين بجوار ا. ثقاب مشتعل
OH/gO:  يعطى 22 ، aqC/gC 2 ، gH/OH 22 ، 

sNa/aqNa.   
  :أسئلة التحليل 

  :  باعتبار أن الغرافيت ال يتفاعل، ما هي التفاعالت التي يكون من الممكن أن تحدث عند كل من– 1
  .عدالمص/  أ 

  .المهبط/  ب 
    ما هي هوية األفراد الكيميائية المتشكلة ؟– 2
  .  استنتج المعادلة الكيميائية التي تعبر عن هذا التحليل الكهربائي– 3
  



 

  :تحليل النشاط 
  :   تحتوي هذه الجملة الكيميائية على األفراد الكيميائية التالية– 1

  .C و  +Naو الشوارد ) المسريين ( الماء، الغرافيت 
  :عند المصعد تحدث عملية األكسدة /  أ 

2...........................e2gCaqC2

1.........e2aqH2gO21OH

2

22
  

  : عند المهبط تحدث عملية االرجاع/  ب 

4...................................sNae1aqNa

3.............aqHO2gHe2OH2 22
  

  الغاز المنطلق عند المصعد هو غاز الكلور، يعرف بلونه األخضر وكذلك يزيل لون كاشف – 2
Indigo . كما . از المنطلق هو غاز األكسجين ألنه يحدث فرقعة مع عود ثقاب مشتعلعند المهبط الغ

   .– HOأن تلون الفينول فتاليين باللون الوردي يدل على تشكل شوارد الهيدروكسيد 
  معادلة التفاعل التي تعبر عن التحليل الكهربائي الذي حدث في الجملة الكيميائية نحصل عليها – 3

  ) .3(و ) 2(بجمع المعادلتين 

aqHO2gHaqC2OH2

______________________________
3..............aqHO2gHe2OH2

2...........................e2gCaqC2

22

22

2  

  

  :تطبيقات التحليل الكهربائي 
تعتبر عملية التحليل الكهربائي عملية باهظة التكلفة وهذا ألنها تعتمد بالدرجة األولـى علـى التيـار                 

  : الكهربائي، ورغم كل هذا فهي تستعمل في عدة مجاالت صناعية، منها
 الكلـور   ي من اإلنتاج العالمي لثنائ% 95 يسمح بتغطية   التحليل الكهربائي لمحلول كلور الصوديوم–
  .  من ثنائي الهيدروجين% 3و 
    التحليل الكهربائي يسمح بالحصول على مؤكسدات قوية مثل شاردة فوق –

  .المنغنات و فوق أكسيد الهيدروجين
ـ              –     ن الـشوائب،  التحليل الكهربائي يسمح كذلك بتحضير معادن مثل الزنك والنحاس وتنقيتها أيضا م

  .و هذا انطالقا من محاليل تحتوي على كاتيوناتها
) الطالء بالفـضة  ( التحليل الكهربائي يسمح بطلي مساحات خاصة بأجسام معدنية عدة كالتفضيض            –

وهذا للرفع من قيمتها و كذلك من خواصـها         )... الطالء بالنيكل ( والنيكلة) الطالء بالذهب ( والتذهيب
  . جيولتحسين مظهرها الخار

  



 

  التفسير الطاقوي لعملية التحليل الكهربائي
  

بما أن التحول الكيميائي ال يحدث تلقائيا، فإننا نستنتج أن الجملة الكيميائية المتحولة ال تملك طاقة كافية                 
 هذا  أنلكي تتطور، ولمساعدة هذه الجملة على التطور نستعمل مولدا للتوتر الكهربائي المستمر، حيث              

  .الجملة المتحولة بالطاقة التي تحتاجها لكي تتطوراألخير يمد 

                      
ما هي العالقة التي تحققها كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة أثناء تطور قسري لجملة :  نشاط

  .كيميائية
  :ة  حسب المعادلة التاليCu(s) ترجع عند المهبط للحالة +Cu2  أن شوارد النحاس 4رأينا في النشاط 

sCue2aqCu 2  
   ما هي العبارة التي تحققها كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة عندما تترسب ذرة واحدة من النحاس ؟–1
  .  استنتج عبارة كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة عندما يترسب مول واحد من ذرات النحاس– 2
  :  مول من النحاس تعطى بالعالقةn(Cu)ما يترسب   بين أن كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة عند– 3

FenQ  
:   هو عدد فاراداي يساويFحيث 

C  96500eNF
  . عدد أفوقادروN   مع  

 n(Cu)  استنتج عبارة شدة التيار الكهربائي التي تجتاز الدارة بداللة عدد موالت النحاس المترسبة – 4
  .التي توافق مرور التيار في الجملة الكيميائية t∆ و المدة الزمنية F، عدد فاراداي 

  .  كيف يمكن تعميم هذه النتيجة– 5
  : تحليل النشاط

  :  عندما تترسب ذرة واحدة من النحاس، كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة تعطى بالعالقة– 1
e2Q 1

  

  : الكهرباء تعطى بالعالقة  عندما يترسب مول واحد فإن كمية – 2
Ne2Q '

1
  



 

  .  عدد أفوقادروNحيث  
  :  مول من النحاس فإن كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة تكونn(Cu)  عندما يترسب – 3

CunNe2Q  

ي تؤخذ فيها من معادلة التفاعل نالحظ أن تقدم التفاعل يحقق العالقة التالية مهما كانت اللحظة الت
  :الجملة

2
en

1
Cun

1
Cun 2  

  :و بالتالي تصبح عبارة كمية الكهرباء
FenNeenQ  

  :  باعتبار أن شدة التيار الكهربائي التي تجتاز الدارة ثابت، يمكن كتابة– 4

t.IQ  
  

  : و منه نجد

t
FCunI 2  

    تعميم– 5
  : لتحول الكيميائي التالي الذي يحدث أثناء عملية التحليل الكهربائينعتبر ا

aAzeaA z  
تعطى شدة التيار الكهربائي التي تجتاز الدارة الكهربائية أثناء عملية التحليل الكهربائي، و هذا من أجل 

  :   للتفاعل، بالعالقةxتقدم 
 

t
FCunazI  

  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

  التحليل الكهربائي في وسط مائي: بيقي عمل تط

  :الهدف  
  .  تحقيق تحوالت قسرية–
  .  إيجاد ثابت فاراداي–
  :   المبدأ– 1
 تبيان أن مرور تيار كهربائي، اتجاهه يفرضه مولد للتوتر الكهربائي المستمر، يحدث تحوال قسريا                –

  .في جملة كيميائية
قياس التغير في الكتلة أو فـي عـدد المـوالت، لـبعض             .   تعيين كمية الكهرباء التي تجتاز الجملة       –

  .العناصر المشكلة للجملة و استنتاج قيمة ثابت فاراداي
  

II  aqC2aqSn  محلول كلور القصدير – 2 2   
  .بروتوكول التجربة

  
  IIر  نحقق التركيب المبين على الشكل التالي، والذي يحتوي فيه األنبوب على محلول كلـور القـصدي               

نضيف للمحلول بضعة قطـرات مـن   .   و المحمض بحمض كلور الماءmol/L 0,06تركيزه المولي 
  .  من جهة المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولدIndigoكاشف النيلة 

  

  
. نغلق القاطعة و نغير تدريجيا قيمة التوتر الكهربائي حتى نالحظ حدوث تغير على مستوى المـسريين              

  .لتوترنسجل قيمة هذا ا
  .نترك التحليل الكهربائي يحدث لبعض دقائق ثم نالحظ . V 1,7نضبط بعد ذلك قيمة التوتر على 

  

  
  



 

  :نتائج التجربة 
  .نالحظ زوال لون كاشف النيلة: عند المصعد
  .نالحظ ترسب معدن القصدير: عند المهبط

  

  :األسئلة 
        C  ليعطـي شـوارد الكلـور     Snائية القـصدير   بصفة تلق  2C  يؤكسد ثنائي الكلور      – 1

أكتب معادلة التفاعل التي توافق هذا التحول التلقائي لهذه الجملـة وهـذا              . +Sn2و شوارد القصدير      
  K = 7.1050ثابت توازن هذه الجملة هو . باستعمال أصغر المعامالت الممكنة للتفاعل

aqC2aqSn كلور القصدير   هل يتطور محلول– 2  المحمض تلقائيا ليعطي 2
   ؟Sn و معدن القصدير  2Cثنائي الكلور 

  أحص مختلف األفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول ثم أكتب كل معادالت التفاعل التي يكون – 3
  .cathode  والمهبط  Anodeد عند كل من المصع) أ(من الممكن أن تحدث في الحالة 

 أكتب، اعتمادا على نتائج التجربة، معادلة التفاعل الذي حدث عند المصعد وكذلك معادلة التفاعل – 4
استنتج معادلة التفاعل التي تعبر عن التحليل الكهربائي، ثم قارن هذه المعادلة . الذي حدث عند المهبط

   .1مع معادلة السؤال 
  

  :التحليل 
  : دلة التفاعل  معا– 1

  

)aq(C2)aq(Sn)g(C)s(Sn

________________________________
)aq(C2e2)g(C           

e2)aq(Sn )s(Sn             

2
2

2

2
  

   Qr,i  نحسب كسر التفاعل االبتدائي – 2

0
]C[]Sn[Q

22
i,r

  

5110.43,1ثابت هذا التوازن هو 
K
1'K  

KQ'نرى أن  i,r
  . ، إذن محلول كلور القصدير الثنائي ال يتطور تلقائيا

    Sn2+(aq)، )aq(C ، H+(aq): واجدة هي  األفراد الكيميائية المت– 3
    عند المصعد تحدث تفاعالت األكسدة–

e2)g(C)aq(C2 2  



 

    عند المهبط تحدث تفاعالت اإلرجاع–

)g(He2)aq(H2

)s(Sne2)aq(Sn

2

2  

طلق، و هذا   حسب نتائج التجربة ، نالحظ أن كاشف النيلة  يزول لونه عندما يؤثر عليه الغاز المن– 4
  : يدل على أن هذا الغاز هو غاز ثنائي الكلور و بذلك تكون معادلة التفاعل الحادث عند المصعد

e2)g(C)aq(C2 2
)................  1(  

كما أنه، حسب نتائج التجربة ، تم الحصول عند المهبط على معدن القصدير وهذا يعني أن معادلة 
  :التفاعل الحادث هي

)s(Sne2)aq(Sn 2).................2(  
  :نجد) 2(و ) 1(بجمع 

)g(C)s(Sn)aq(C2)aq(Sn 2
2  

  .و هي المعادلة التي تعبر عن التحول الكيميائي الذي حدث أثناء عملية التحليل الكهربائي
  

   .aqIaqK  محلول يود البوتاسيوم – 3
  بروتوكول التجريبيال
  .ننظف بشكل جيد األنبوب و كذلك المسريين. المستعمل في التجربة السابقةنعتبر التركيب   –
 mol/ L 1 تركيزه المولي aqIaqK  نضع في هذا األنبوب محلول يود البوتاسيوم –
.  

  
نعدل قيمة التوتر حتى نحصل على تيار كهربائي . نغلق القاطعة و نشغل الميقاتية،  في نفس الوقت –

   نبقي على شدة التيار ثابتة وهذا بتعديل قيمة التوتر إذا تطلب األمر ذلك  . mA 10الدارة شدته في 
 )U < 1,8 V.(   
  
  



 

  . دقائق 10  نترك عملية التحليل الكهربائي تجري لمدة –
  .  عندما تشير الميقاتية إلى هذه المدة، ننزع بسرعة المهبط–
   .erlenmeyer  نضع محتوى األنبوب في هيرلنماير –
  .ننظف بالماء المقطر األنبوب و كذلك المصعد ونحتفظ بماء التنظيف الذي نحصل عليه  –
ت الصوديوم ا  نعاير ثنائي اليود الذي يحتوي عليه المحلول بواسطة محلول ثيوكبريت–

aqOSaqNa2 2
L/mol010,0C الذي تركيزه المولي 32  وهذا بوجود  
   .thiodeneلثيودين قليل من ا

  : نتائج التجربة
  .يتلون المحلول الموجود بجوار هذا المسرى باللون البني البرتقالي: دعند المصع  –
    نحصل عند المهبط على غاز الهيدروجين–
mL2,6V  حجم محلول ثيوكبريتات الصوديوم الالزم لعملية المعايرة هو – eq   .  

  : أسئلة التحليل
  كيف يتطور لون المحلول بجوار المصعد ؟ من هو الفرد الكيميائي المتسبب في ذلك ؟  – 1
    ما هي األفراد الكيميائية المتواجدة في وعاء التحليل ؟– 2
 أكتب مختلف المعادالت الكيميائية التي يكون من المحتمل أن تحدث عند المصعد وكذلك عند – 3

  .المهبط
  .ي تعبر عن التحول الذي حدث عند المهبط  أكتب معادلة التفاعل الت– 4
 استنتج معادلة التفاعل التي تعبر عن التحول الذي حدث عند المصعد ثم أعط جدول تقدم هذا – 5

  .التفاعل
  .  أكتب معادلة التفاعل الكيميائي التي تعبر عن عملية التحليل الكهربائي– 6
  .لية التحليل الكهربائي  أحسب كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة خالل عم– 7
    ؟thiodeneلماذا نضيف الـثيودين .   أكتب معادلة المعايرة– 8
  أوجد العالقة التي تربط بين عدد موالت الفرد المتشكل عند المصعد وحجم المحلول الذي كـان                  – 9

  .الزما للوصول إلى التكافؤ
  .  استنتج قيمة ثابت فاراداي– 10
 

  :التحليل 
ل بجوار المصعد يميل تدريجيا إلى اللون البني البرتقالي مما يدل على تشكل ثنائي   لون المحلو– 1

   .I2اليود  
  :  األفراد الكيميائية المتواجدة في وعاء التحليل الكهربائي هي– 2



 

I –  ،  K+  ،  H2O و  مسريي الفحم  C.   
  : لمسريين هي  معادالت التفاعل الكيميائي التي يكون من الممكن أن تحدث عند ا– 3
  :  عند المصعد–

2...........e2H2O21OH

1...................e2aqIaqI2

22

2  

  :   عند المهبط–

4.......aqHO2gHe2OH2

3.............................sKe1aqK

22

  

و هي التي تعبر عن تفاعل الماء ألننا نحصل على ) 4(  معادلة التفاعل عند المهبط هي المعادلة – 4
  .ثنائي الهيدروجين

4.......aqHO2gHe2OH2 22  
.   ال يمكن للماء أن يتفاعل عند المصعد و كذلك عند المهبط في نفس عملية تحليل كهربائي واحدة                  – 5

كما أن لون المحلول بجوار المصعد يؤكد على تشكل ثنائي اليود، و بالتـالي فـإن معادلـة التفاعـل                    
  )1(الكيميائي التي تعبر عن التحول الذي حدث عند المصعد هي المعادلة  رقم 

1...................e2aqIaqI2 2
  

  :جدول تقدم التفاعل
e2aqIaqI2 المعادلة 2                                                            

n0 ( mol ) n0 ( I – ) 0  
nf ( mol) 0x2In 0  X  

  ).4(و) 1( معادلة التفاعل الكيميائي التي تعبر عن عملية التحليل الكهربائي هي مجموع المعادلتين – 6
aqHO2gHaqIaqI2OH2 222

  
  :  كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة خالل عملية التحليل الكهربائي هي– 7

C6601001,0tIQ    
  :  معادلة المعايرة هي مجموع معادلتين نصفيتين– 8

aqOSaqI2aqOS2aqI

______________________________________
e2aqOSaqOS2

aqI2e2aqI

2
64

2
322

2
64

2
32

2

    

                   

                                

  .   للكشف عن وجود ثنائي اليودthiodeneيستعمل الثيودين 
عنـد  . أثناء عملية المعايرة نتابع تطور اللون األزرق        .  أزرق   يعطي الثيودين بوجود ثنائي اليود لونا     

  .الوصول إلى نقطة التكافؤ يكون هذا اللون قد زال تماما



 

  :   نعلم أن كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة خالل عملية التحليل الكهربائي تعطى بالعالقة– 9
FenQ  

   2In2en:  من جدول التقدم نجد
  :و منه تصبح عبارة كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة 

FIn2Q 2  
  :من خالل معادلة المعايرة يمكن كتابة

: تقدم ثيوكبريتات 
2

)Os(nOSx
2
322

32
  

I(n)I(x(: تقدم ثنائي اليود  22  
  :عند التكافؤ تتحقق المساواة

eq
2
32

2 VC
2
1

2
)Os(nIn  

  : نعوض في عبارة كمية الكهرباء فنجد
FVCQ eq

  
  :   نستخرج من هذه العبارة قيمة ثابت فاراداي فنجد– 10

eqVC
QF  

  : نجري التطبيق العددي

310.2,601,0
6F  

  : فنجد
96774F  

  عطاة في الجداولوهي قيمة تتفق مع القيمة النظرية الم



 
 

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
 

   :1تمرين 
  IIإلى محلول كبريتات الحديد 2Cعندما نضيف قليال من محلول ثنائي الكلور

2
4

2 SOFe فإن لون هذا المحلول، الذي كان أخضر في البداية، يميل تدريجيا إلى اللون ، 
، كما يحدث هناك تشكل لشوارد الكلور III وهذا راجع إلى تشكل شوارد الحديد األصفر البرتقالي،

C.  
يعطى .  أصغر معامالت التفاعل الممكنةل  أكتب معادلة التفاعل التي تحدث تلقائيا و هذا باستعما– 1

   .K =1,0.10 21:  ثابت هذا التوازن
III  C3Feحديد الثالثي   من محلول كلور الmL 50  نحضر – 2 3   تركيزه المولي   

0,10 mol/L . هل يكون هذا التطور محسوسا ؟. كيف تتطور هذه الجملة  
 و نغمس في كل فوهة من فوهتيه مسرى U  نضع هذا المحلول في أنبوب اختبار له شكل حرف – 3

نشير إلى أن الغرافيت ال يتفاعل مع . مرللتوتر المست من الغرافيت ثم نوصل هذين المسريين بمولد
  .مكونات المحلول

ما هو قطب المولد الذي يتصل بالمصعد ؟ ما هو التفاعل الذي يكون من المحتمل أن يحدث عند /  أ 
  .هذا المسرى ؟ أكتب معادلته

  ما هو التفاعل الذي يكون من المحتمل أن يحدث عند المهبط ؟ أكتب معادلته ؟/  ب 
  ي نواتج مرور التيار الكهربائي في األنبوب ؟ما ه/  جـ 

  :أعط رسما لهذا التركيب مبينا عليه ما يلي/  د 
  .كيفية توصيل المولد   –
  .  جهة التيار الكهربائي في الدارة –
  .جهة انتقال نختلف حامالت الشحن  –
  

  2تمرين 
لتفاعل التي يمكن أن تحدث بين  بالنسبة للنحاس، معادلة ا1  أكتب، باستعمال معامل تفاعل يساوي – 1

  و محلول ثنائي الكلور Cu (s)النحاس  
2C  .  يعطى قيمة ثابت هذا التوازنK = 3,9.10 35.   

  مع  mlo/L 0,005  من محلول ثنائي الكلور تركيزه المولي mL 5  بمزج S  نحضر محلوال  – 2
45 mL من محلول كلور النحاس  IIaqC2aqCu  mol/L 0,1 تركيزه المولي2

نغمس في إحدى فوهتي هذا  . Uرف  ح  المحضر في أنبوب اختبار له شكلSنضع المحلول . 



 

نوصل بسرعة هذين .  وفي الفوهة األخرى نغمس قضيبا من الغرافيتCuاألنبوب صفيحة من النحاس 
  .ائي من مسرى الغرافيت إلى مسرى النحاسالمسريين بجهاز أمبير متر، فنالحظ مرور التيار الكهرب

هل هذه الجملة تتطور تلقائيا أم ال ؟ إذا كان الجواب نعم، ما هي الجهة التي تتطور فيها هذه /  أ 
  الجملة ؟

  ما هي جهة انتقال االلكترونات داخل األمبير متر ؟/  ب 
  . التفاعلما طبيعة التفاعل الحادث عند مسرى النحاس ؟ أكتب معادلة هذا/  جـ 

  .ما طبيعة التفاعل الحادث عند مسرى الغرافيت ؟ أكتب معادلة هذا التفاعل/  د 
  نضيف لهذا التركيب مولدا للتوتر الكهربائي المستمر على التسلسل مع جهاز األمبير متر، وعند – 3

ما . هة السابقةغلق القاطعة نالحظ أن جهة التيار الكهربائي التي تجتاز جهاز القياس تكون معاكسة للج
  هي إذن جهة تطور هذه الجملة ؟ برر إجابتك ؟

  

   :3تمرين 
aqSOaqNa2نريد القيام بعملية التحليل الكهربائي لمحلول مائي لكبريتات الصوديوم           2

4 
  .و هذا باستعمال مسريين من الحديد

  .تب معادالتها  ما هي التفاعالت التي يكون من الممكن أن تحدث عند المصعد ؟ أك– 1
  .  ما هي التفاعالت التي يكون من الممكن أن تحدث عند المهبط ؟ أكتب معادالتها– 2
  .  عند مرور التيار الكهربائي في وعاء التحليل، نالحظ انطالق غاز عند كل من المسريين– 3
  ية هذا الغاز؟ما هي هو. الغاز المنطلق عند المهبط يحث فرقعة عندما نقرب منه عود ثقاب مشتعل/  أ 

  .استنتج معادلة التحليل الكهربائي/  ب 
g(SO/)aq(SO(:  يعطى 2

2
as(SO/)aq(OS(  ؛4 2

4
2
82 )s(Fe/)aq(Fe  ؛ 2

)s(Na/)aq(Na ؛ OH/)g(O 22
g(H/OH( ؛   22

.  
  

   :4تمرين 
aq(SO)aq(H2(بائي لمحلول حمض الكبريت     نريد القيام بعملية التحليل الكهر     2

 باستعمال  4
مسريين، أحدهما من النحاس، و يكون متصال بالقطب الموجب للمولد، و اآلخر من الغرافيت، و يكون                

  .متصال بالقطب السالب للمولد
 ؟  ما هو المسرى الذي يشكل المصعد؟ ما هي التفاعالت التي يكون من الممكن أن تحدث فيه– 1

  .أكتب معادالت هذه التفاعالت
  . ما هي التفاعالت التي يكون من الممكن أن تحدث عند المهبط ؟ أكتب معادالتها– 2
 عند المهبط كما أن لون المحلول بجوار H2 أثناء عملية التحليل، نالحظ انطالق ثنائي الهيدروجين         – 3

  .لة التحليل الكهربائياستنتج معاد. المصعد يصبح يميل تدريجيا إلى اللون األزرق



 

as(SO/)aq(OS(:  يعطى 2
4

2
82

g(SO/)aq(SO( ؛  2
2
4

 ، )g(H/)aq(H 2
 ؛ 

OH/)g(O 22
.  

  

   :5تمرين 
نجري التحليل الكهربائي لمحلول نترات الفضة       

3NOAg     باستعمال مسريين من الغرافيـت  .
أكسد الماء لحالة ثنائي األكسجين بينما عند المهبط ترجع شوارد الفضة لحالتهـا             نالحظ عند المصعد ت   

   .Ag(s)المعدنية 
  .استنتج معادلة التحليل الكهربائي.   أكتب معادالت التفاعل الحادثة عند المسريين– 1
 الـدارة   و تكون شدة التيار الكهربائي التي تجتـاز min 15  تدوم عملية التحليل الكهربائي هذه  – 2

   .mA 80ثابتة و تساوي 
  ما هي كمية الكهرباء التي تجتاز الجملة الكيميائية ؟/  أ 

  .الفضة المترسبة عند المهبط ؟ استنتج كتلة هذه الكمية) عدد الموالت (ما هي كمية /  ب 
  ما هو حجم الغاز المنطلق ؟/  جـ 
  :يعطى

  .F = 9,65.10 4 C/ mol  ،  M(Ag) = 107,9 g/mol ثابت فاراداي  
  

   :6تمرين 
  باسـتعمال  1mol/ L نحقق عملية التحليل الكهربائي لمحلول كبريتات النحاس الذي تركيزه المولي  

فتكون حصيلة هذا التحليل هي ترسب النحاس عند المهبط و أكسدة النحاس عنـد           . مسريين من النحاس  
  .المصعد

  .  أكتب معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى– 1
  mA 311 وتكون شدة التيار ثابتة طيلة هذه المدة وقيمتها تساوي min 30تدوم عملية التحليل هذه  –2

  .ما هي كمية الكهرباء المستعملة
  وأن كتلة المهبط قـد زادت  g 0,18  نالحظ خالل هذه التجربة أن كتلة المصعد قد نقصت بـ  – 3

   .g 0,19بـ  
  :حاس التيالن) عدد الموالت ( ما هي كمية /  أ 
  .  استهلكت عند المصعد–
  .  ترسبت عند المهبط–

  .استنتج قيمة ثابت فاراداي.   القيمة المتوسطة لهاتين القيمتينnلتكن  /  ب 
  



 

   :7تمرين 
2نقوم بعملية التحليل الكهربائي لمحلول كبريتات الزنك        

4
2 SOZn      قصد الحـصول علـى 

 بينما يكون المصعد مـن      Aيث يكون المهبط من معدن األلمنيوم       نستعمل مسريين بح  . معدن الزنك 
aq(SO)aq(H2(نحمض المحلول بحمض الكبريت  . Pbمعدن الرصاص  2

4
.  

 و تكون شدة التيار الكهربائي التي تجتاز الدارة ثابتة و قيمتها h 44تدوم عملية التحليل الكهربائي هذه 
43,0 KA . 3,5يمة التوتر الذي يطبقه المولد بين طرفي المسريين هي ق V.   

  .  أكتب معادالت التفاعل التي يكون من المحتمل أن تحد عند كل مسرى– 1
استنتج معادلة  .  نالحظ، أثناء عملية التحليل، انطالق غاز عند المصعد وترسب معدن عند المهبط            – 2

  .التحليل الكهربائي
 ، ما هو حجم الغاز المنطلـق  L / mol 24م المولي في شروط التجربة هو    إذا علمت أن الحج– 3

  .خالل مدة التحليل
    ما هي إذن كتلة المعدن المترسبة ؟– 4
كيف يؤثر هـذا    . تحدث انطالق غاز عند المهبط     ) parasite(   في الواقع هناك تفاعالت طفيلية        – 5

  على كتلة المعدن المترسبة ؟
as(SO/)aq(OS(:  يعطى 2

4
2
82

g(SO/)aq(SO( ؛  2
2
g(H/)aq(H( ؛ 4  ؛ 2

OH/)g(O s(Zn/)aq(Zn(؛22 s(Pb/)aq(Pb(؛ 2 s(A/)aq(A(  ؛ 2  ؛  3
mol/C10.65,9Fثابت فاراداي  4  .  

  
   :8تمرين 

أكتب معادلة التفاعل  . Ni بواسطة معدن النيكل Cuس   نريد طلي جسم يتشكل من معدن النحا– 1
 و هذا باستعمال أصغر معامالت II Ni2+(aq) و شوارد النيكل Cu(s)الحادثة بين معدن النحاس 

  .التفاعل الممكنة
هل يمكن طلي هذا الجسم بغمره فقط  . K = 4,8.10 – 20  ثابت التوازن الخاص بهذا التفاعل هو – 2

II )as(C2)as(Niلنيكل في محلول كلور ا  و بوجود mol/L 1  الذي تركيزه المولي 2
  .معدن النيكل ؟ برر إجابتك

  علما أن هذه العملية ال تتحقق إال بالتحليل الكهربائي، أعط رسما مفصال للتركيب الذي يجب – 3
   .Ni(s)استعماله، علما أن أحد المسريين يكون من معدن النيكل 

   .µm 20 من النحاس هو  Cm2 350طبقة النيكل التي توضع على مساحة تقدر بـ   إن سمك – 4
  ما هي كتلة النيكل المترسبة ؟/  أ 

  ما هي كمية الكهرباء الالزمة لتحقيق هذا ؟/  ب 



 

  . ، ما هي مدة هذا التحليلA 2,0علما أن شدة التيار كانت ثابتة و قيمتها تساوي /  جـ 
   .µ (Ni) = 8,9 g/ cm3  ،  M (Ni) = 58,7 g/moL : يعطى

  
   :9تمرين 

  تركيزه K+(aq) + I–(aq)،  محلوال ليود البوتاسيوم Uنضع في أنبوب اختبار، له شكل حرف 
نوصل هذين المسريين بمولد للتوتر الكهربائي . نستعمل مسريين من الغرافيت . mol/L 1المولي  
 ونحافظ على mA 10بسرعة شدة التيار على القيمة نغلق القاطعة ونشغل الميقاتية ثم نضبط . المستمر

نالحظ أن لون المحلول بجوار المصعد يصبح يميل تدريجيا إلى . هذه القيمة طيلة مدة التحليل الكهربائي
  نفتح القاطعة ونسكب محتوى t = 10 minفي اللحظة . اللون البني البرتقالي بسبب تشكل ثنائي اليود

ننظف األنبوب وكذلك المصعد بواسطة الماء . Erlenmeyerفي وعاء أنبوب التحليل الكهربائي 
  المتشكل بواسطة I2(aq)نعاير بعد ذلك ثنائي اليود . المقطر و نحتفظ بماء التنظيف في الوعاء السابق

aq(OS)aq(Na2(محلول ثيوكبريتات الصوديوم  2
82

 mol/L 0,01 ذي التركيز المولي
  .للوصول إلى التكافؤ  Veq = 6,1 mLفنالحظ أنه يلزم 

  .  أكتب معادلة التفاعل الحادثة عند المصعد – 1
  .  ما هي التفاعالت التي يكون من الممكن أن تحدث عند المهبط ؟ أكتب معادالتها– 2
  علما أن المذيب هو الذي تحدث له عملية إرجاع عند المهبط، و يتشكل عند المصعد ثنائي اليود، – 3

  .التحليل الكهربائياستنتج معادلة 
    ما هي كمية الكهرباء المستعملة ؟– 4
    الناتجة خالل هذه العملية ؟I2  ما هي كمية ثنائي اليود – 5
  .  استنتج قيمة ثابت أفوقادرو– 6

e=1,6.10 – 19 C، )s(K/)aq(K،OH/)g(O: يعطى 22 ،
)as(OS/)aq(OS 2

32
2
64  ، )aq(I/)aq(I 2.   

  
   :10تمرين 

  و شـوارد  Zn2+ (aq)  أكتب معادلة التفاعل الذي يكون من الممكن أن يحدث بين شوارد الزنك – 1
 – K = 4,2.10: يعطى ثابت هذا التوازن . 1  وهذا بأخذ معامل تفاعل الزنك يساوي Br –(aq)البروم 

63.   
  مـن محلـول بـروم الزنـك     Zn(s)  ، 10 mLبرادة الزنك :   يتكون من S  نشكل محلوال  – 2
)aq(Br2)aq(Zn  من محلول ثنائي البروم mL 10,0  وmol/L 0,1  تركيزه المولي2

Br2 0,1 تركيزه المولي mol/L . كيف تتطور هذه الجملة ؟  



 

ــه شــكل حــرف   – 3 ــار ل ــوب اختب ــك U  نأخــذ أنب ــروم الزن ــوال لب ــه محل ــضع في   ون
)aq(Br2)aq(Zn يحتوي هذا األنبوب على مـسريين،   . mol/L 0,01 تركيزه المولي  2

نوصل بسرعة هذين المسريين بجهاز أمبير متر فنالحظ عدم         . أحدهما من الزنك و اآلخر من الغرافيت      

  .برر عدم حدوث التطور المالحظ في هذه الجملة. مرور التيار الكهربائي
بائي المستمر على التسلسل مع األمبير متر، فيطبق تـوترا            نضيف لهذه الدارة مولدا للتوتر الكهر       – 4

كافيا بين المسريين ليجعل الدارة يجتازها تيار كهربائي تكون جهته خارج الوعاء من مسرى الزنك إلى 
نالحظ عندها تلون المحلول بجوار مسرى الغرافيت باللون البني البرتقـالي، بينمـا             . مسرى الغرافيت 

  . بسبب ترسب طبقة معدنية على سطح هذا المسرىيزداد وزن مسرى الزنك
ما هو التفاعل الذي حـدث      . ما هي التفاعالت التي يمكن أن تحدث عند المصعد ؟ أكتب معادالتها           /  أ  

  .بالفعل
  ما هو التفاعل الذي حدث بالفعل ؟. ما هي التفاعالت التي تحدث عند المهبط ؟ أكتب معادالتها/  ب 

  .ور الجملة المدروسة ؟ برر إجابتكما هي إذن جهة تط/  جـ 
OH/)g(O: يعطى 22

 ، )g(H/OH 22
  ، )s(Zn/)aq(Zn 2 ، 

)aq(Br/)aq(Br 2.  
  

  : 11تمرين 
إن التحضير الصناعي لثنائي الكلور يتم بواسطة عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور الصوديوم الذي 

  و يطلى بطبقة     Ti(s)يتكون مصعد وعاء التحليل من معدن التيتان        . كيزه المولي مرتفعا جدا   يكون تر 
حـصيلة   ). Ni( أو النيكل    ) Acier( يتكون المهبط من الفوالذ      . Ruمن أكسيد التيتان و الروتنيوم      

  : هذا التحليل الكهربائي هي
)g(C)aq(HO2)g(H)aq(C2OH2 222  
، ما هي التفاعالت التي يكون من الممكن أن تحدث عند المـصعد ؟                علما أن المصعد ال يتفاعل      – 1

  . الذي حدث فعال عند هذا المسرىلأكتب معادلة التفاع. أكتب  معادالتها
ما هو التفاعـل    .  ما هي التفاعالت التي يكون من الممكن أن تحدث عند المهبط ؟ أكتب معادالتها              – 2

  الذي حدث فعال عند المهبط ؟
  و نبقي على شدة التيار الكهربائي ثابتـة بحيـث   V 3,5لية صناعية تحت توتر قيمته   تشتغل خ– 3

   .KA 4,5تكون قيمتها تساوي 
  ما هي كمية الكهرباء التي تجتاز الخلية خالل يوم واحد ؟/  أ 

ولي ما هي كتلة ثنائي الكروم الناتجة في اليوم الواحد ؟ استنتج حجم هذه الكتلة علما أن الحجم الم/  ب 
   .mol/L 29,3هو  



 

  ما هو حجم ثنائي الهيدروجين الذي نحصل عليه خالل نفس لمدة الزمنية؟ / جـ 
   التي تنتج في هذه المدة الزمنية؟NaOHما هي كتلة هيدروكسيد الصوديوم  /د 

aq(Fe/)aq(Fe(: يعطى 23     ، )s(Ni/)aq(Ni2    ،  )aq(C/)aq(C 2 
  ،)s(Na/)aq(Na ،  OH/)g(O 22 ، )g(H/OH 22

  ، F = 9,65.10 4 

C/mol ،  mol/g5,35)C(M.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :أجوبة التصحيح الذاتي 
 

   :1تمرين 
  :   معادلة التفاعل الذي يحدث تلقائيا هي– 1

)aq(C2)aq(Fe)aq(C)aq(Fe2

)aq(C2e2)aq(C

e1)aq(Fe)aq(Fe

3
2

2

________________________________________
2

32

                      

                        

  :  وازن الخاص بهذه الجملة هو  ثابت الت– 2
2110

K
1'K

  

  : نحسب كسر التفاعل االبتدائي

0
]Fe[]C[

]Fe[]C[Q 222

23
2

i,r
  

   .II و شوارد الحديد 2C   إذن الجملة تتطور في جهة تشكل ثنائي الكلور ’Qr,i < Kبما أن 
0Q'Kهذا التطور ليس محسوسا ألن  i,r

.  
3 –    
  . المصعد يتصل بالقطب الموجب للمولد/  أ 

التفاعل الذي يحدث هو تفاعل أكسدة شوارد الكلـور للحالـة           . عند هذا المصعد تحدث تفاعالت أكسدة     
  :ثنائي الكلور و يكون هذا حسب المعادلة

e2)aq(C)aq(C2 2
  

 و يكون هذا +Fe2  للحالة  +III  Fe3ترجع شوارد الحديد . عند المهبط تحدث تفاعالت إرجاع/  ب 
  : حسب المعادلة

)aq(Fee1)aq(Fe 23  
مرور التيار الكهربائي في هذه الجملة يجعل تطورها يكون تطورا قسري و بالتالي تتطور هذه /  جـ 

  .1الجملة عكس تطورها التلقائي الذي تطرقنا اه في السؤال 
   :2تمرين 

  :   معادلة التفاعل– 1
)aq(C2)aq(Cu)aq(C)s(Cu 2

2
  

2 –    
  :نحسب كسر التفاعل االبتدائي /  أ 



 

]C[
]C[]Cu[Q

2

22
i,r

  

  :التراكيز المولية لهذه األفراد هي

L/mol09,0
50

451,0]C[

L/mol09,0
50

451,0]Cu[ 2

  

    

L/mol10.5
50

5005,0]C[ 4
2   

  

  :و بالتالي كسر التفاعل يكون
46,1Q i,r

  
لقائيا في جهة التفاعل المباشر أي في جهة تشكل شـوارد    إذن التفاعل يتطور تQr,i < Kنالحظ أن  

  .النحاس و شوارد الكلور
  .تنتقل االلكترونات داخل األمبير متر عكس جهة التيار  من مسرى النحاس إلى مسرى الغرافيت/  ب 

  : عند مسرى النحاس تحدث تفاعالت أكسدة/  جـ 
e2)aq(Cu)s(Cu 2  

  :حدث تفاعل إرجاع عند صفيحة الغرافيت ي/  د 

)aq(C2e2)aq(C 2
  

االلكترونات تنتقل من مسرى الغرافيت إلى مسرى :   تتطو هذه الجملة عكس الجهة التلقائية– 3
  .النحاس

  :  حسب المعادلةCu  إلى الحالة  +Cu2عند مسرى النحاس يحدث تفاعل إرجاع   –
)s(Cue2)aq(Cu 2  

  : ث تفاعل أكسدة لثنائي الكلور حسب المعادلة  عند مسرى الغرافيت يحد–
e2)aq(C)aq(C2 2

  
  : و بالتالي نحصل على معادلة التحليل الكهربائي بجمع المعادلتين

)aq(C)s(Cu)aq(C2)aq(Cu 2
2  

  .1و هو معاكس للجهة التلقائية المدروسة في السؤال 
  

   :3تمرين 
ت المتواجدة في الجملة الكيميائية و التي بإمكانها أن المرجعا.   عند المصعد تحدث تفاعالت أكسدة– 1

Fe(s) ، H2O ، )aq(SO: تتأكسد هي 2
4

.  
  



 

  : معادالت األكسدة الممكنة هي

e2)aq(OS)aq(SO2

e2H2)g(O21OH

e2)aq(Fe)s(Fe

2
82

2
4

22

2
  

المؤكسدات المتواجدة في الجملة الكيميائية والتي بإمكانها أن .   عند المهبط تحدث تفاعالت إرجاع– 2
Na+(aq) ، )aq(SO: هيترجع  2

4 ، H2O.   
  : معادالت اإلرجاع الممكنة هي

)aq(OH2)g(He2OH2

OH2)g(SOe2)aq(H4)aq(SO

)s(Nae1)aq(Na

22

22
2
4

  

3 –    
  : عند المهبط نحصل على ثنائي الهيدروجين و هذا ألنه يحدث فرقعة/  أ 

)aq(OH2)g(He2OH2 22
  

  : عند المصعد نحصل على غاز ثنائي األكسجين/  ب 
e2H2)g(O21OH 22  

  : و بالتالي معادلة التحليل الكهربائي هي
)g(H)g(O21OH 222

  
   :4تمرين 

  :   صفيحة النحاس هي التي تشكل المصعد– 1
  : عند المصعد تحدث تفاعالت أكسدة

e2)aq(OS)aq(SO2

e2H2)g(O21OH

e2)aq(Cu)s(Cu

2
82

2
4

22

2  

  :   عند المهبط تحدث تفاعالت إرجاع- 2

OH2)g(SOe2)aq(H4)aq(SO

)g(He2)aq(H2

22
2
4

2
  

  .نحصل على غاز األكسجين و عند المصعد على شوارد النحاس  عند المهبط – 3

)g(H)aq(Cu)aq(H2)s(Cu

)g(He2)aq(H2

e2)aq(Cu)s(Cu

2
2

2

2

___________________________________________

               

                   

 



 

   :5تمرين 
1 –    

  : عند المصعد يتأكسد الماء حسب المعادلة
e2)aq(H2)g(O21OH2 22

  
  :عند المهبط ، ترجع شوارد الفضة حسب المعادلة 

)()( sAgeaqAg  
  :معادلة التحليل الكهربائي هي

)s(Ag2)aq(H2)g(O21Ag2OH2 22
  

2 –    
  :كمية الكهرباء التي تجتاز الجملة هي/  أ 

C726015080,0tIQ    
  : نضع جدول تقدم تفاعل إرجاع شوارد الفضة/  ب 

s(Age)aq(Ag( المعادلة                                                            

t = 0 min n0  0 
t = 15 min n0 – x  x 

  
  :  ، ومنه نكتبn ( Ag ) = n ( e– ):  نالحظ من خالل هذا الجدول أن 

F)Ag(nF)e(nQ  
  : ومنه نكتب

F
Q)Ag(n

  

  
  : التطبيق العددي يعطي

mol10.46,7)Ag(n 4  
  : الكتلة الموافقة لهذه الكمية تكون

)Ag(M)Ag(nm  
  : التطبيق العددي يعطي

mg80m    
  : ق يكون بحيث تتحقق المساواةحجم الغاز المنطل/  جـ 

2
1

)O(n
2

)Ag(n 2
  



 

  : ومنه نكتب

4
)Ag(n)O(n 2

  

  : و بالتالي نجد
4,22

4
)Ag(n)O(V 2

  

  : التطبيق العددي يعطي
mL2,4)O(V 2     

   :6تمرين 
1 –    

  : عند المصعد تحدث عملية أكسدة النحاس
e2)aq(Cu)s(Cu 2  

  : المهبط ترجع شوارد النحاس حسب المعادلةعند 
)s(Cue2)aq(Cu 2  

  :   كمية الكهرباء المستعملة هي– 2
tIQ  

  : يعطي التطبيق العددي
C560Q    

3 –    
  :عند المصعد كمية النحاس المستهلكة هي /  أ 

mol10.9,2
63

18,0
M
mn 3

1
  

  :ترسبة عند المهبط هيكمية النحاس الم
mol10.0,3

63
19,0

M
mn 3

1
  

  : الكمية المتوسطة لعدد موالت النحاس الداخلة في هذه العملية هي/  ب 
mol10.95,2

2
nnn 321  

  : جدول تقدم التفاعل الحادث عند المهبط
s(Cue2)aq(Cu( المعادلة 2                                                            

t = 0 min n0  0 
t = 30 min n0 – x  X 

  
  



 

  : ننالحظ أ

)Cu(n2)e(n  
  :و منه نكتب

F)Cu(n2F)e(nQ  
  :و بالتالي نجد

)Cu(n2
QF  

  :يعطي التطبيق العددي
C94915F    

   :7تمرين 
 Pb(s): المرجعات التي بإمكانها أن تتأكسد عند المصعد هي.   عند المصعد تحدث تفاعالت أكسدة– 1
 ،H2O ، )aq(SO 2

4.   
  :معادالت األكسدة الممكنة هي

e2)aq(OS)aq(SO2

e2)aq(H2)g(O21OH

e2)aq(Pb)s(Pb

2
82

2
4

22

2 

  ،  Zn2+(aq): المؤكسدات التي يكون من المحتمل أن ترجع هي. ععند المهبط تحدث تفاعالت اإلرجا
H+(aq)  ،  )aq(SO 2

4.  
  :  الممكنة هياإلرجاعمعادالت 

OH2)g(SOe2)aq(H4)aq(SO

)g(He2)aq(H2

)s(Zne2)aq(Zn

22
2
4

2

2  

  الغاز الذي ينطلق عند المصعد هو غاز األكسجين بينما المعدن الذي يترسب عند المهبط هو – 2
  :معدن الزنك، و بالتالي تكون معادلة التفاعل التي تعبر عن التحليل الكهربائي هي

)s(Zn)aq(H2)g(O21OH)aq(Zn

_______________________________________
e2)aq(H2)g(O21OH

)s(Zne2)aq(Zn

22
2

22

2

             

                         

 
  :  نعلم أن كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة تعطى بالعالقة– 3

F)e(ntIQ  
  



 

  :جدول التقدم الخاص بالتفاعل الذي يحدث عند المصعد
e2H2O21OH المعادلة 22                                                           
t = 0 h n0 0 0  
t = 44 h xn 0  x

2
1

 
2x  

  :نستنتج من هذا الجدول أن 
)O(n4)e(n 2  

  : ء فنجدنعوض في عبارة كمية الكهربا

F4
tI)O(n 2

  

  : يعطي التطبيق العددي
mol10.76,1)O(n 4

2     
  : و منه نجد حجم الغاز المنطلق

24)O(nV 2
  

  : يعطي التطبيق العددي
3m4,422V     

  :   من معادلة التحليل الكهربائي لدينا– 4

)O(n2)Zn(n 2
  

  
  : ي إلىو هو ما يؤد

)O(n)Zn(M2m 2  
  : يعطي التطبيق العددي

t3,2Kg2300m     
  التفاعالت الطفيلية التي تحدث عند المهبط تجعل كتلة الزنك تكون أقل من أقل من التي حسبت – 5

  .سابقا
  
  
  
  
  
  
  



 

   :8تمرين 
  :   هيII  معادلة التفاعل الحادث بين معدن النحاس وشوارد النيكل – 1

)aq(Cu)s(Ni)aq(Ni)s(Cu

_______________________________
)s(Nie2)aq(Ni

e2)aq(Cu)s(Cu

22

2

2

                    

                       

  
  :  نحسب كسر التفاعل االبتدائي – 2

0
1
0

]Ni[
]Cu[Q 2

2
i,r

  

0QK  إذن هذا التفاعل يكون ممكنا ولكن نالحظ أيضا أن Qr,i < Kنالحظ أن   i,r و بالتالي  
  .لمرغوب فيهاهذا التفاعل تطوره يكون غير معتبرا و هو ما يؤدي إلى عدم تحقيق التجربة ا

  .  التركيب الذي يسمح بتحقيق هذه التجربة– 3

  
4 –    
  :نعلم أن /  أ 

Vm  
  : التطبيق العددي يكون كما يلي

410.203509,8m  
  :فنجد

g23,6m    
  : لتحقيق هذه العملية هيةكمية الكهرباء الالزم/  ب 

F)e(nQ  
  :جدول التقدم الخاص بالتفاعل الذي يحدث عند المهبط

s(Nie2)aq(Ni( المعادلة 2                                                            
t = 0 min n0  0 
t = 30 min n0 – x  X 

  



 

  :نستنتج أن 
)Ni(n2)e(n  
  : نعوض في معادلة كمية الكهرباء فنجد

F
)Ni(M

m2F)Ni(n2Q  . 
  

  : التطبيق العددي عطي
C10.2Q 4    

  
  : المدة الزمنية التي تستغرقها هذه العملية هي/  جـ 

I
Qt  

  :يعطي التطبيق العددي
                      h8,2s10t 4     

  
   :9تمرين 

  :   معادلة التفاعل الحادث عند المصعد– 1

e2)aq(I)aq(I2 2
  

 ،  +K: المؤكسدات التي تحتوي عليها الجملة الكيميائية هي. الت إرجاع  عند المهبط تحدث تفاع– 2
H2O.   

  :معادلتا اإلرجاع

)s(Ke1)aq(K

)aq(OH2)g(He2OH2 22
  

  
  :   معادلة التحليل الكهربائي– 3

)aq(I)aq(OH2)g(HI2OH2

__________________________________
e2)aq(I)aq(I2

)aq(OH2)g(He2OH2

222

2

22

                         

              

  
  
  



 

  :   كمية الكهرباء المستعملة هي– 4
t.IQ  

  : يعطي التطبيق العددي
C6Q    

  :   نكتب معادلة المعايرة– 5

aqOSaqI2aqOS2aqI

______________________________________
e2aqOSaqOS2

aqI2e2aqI

2
64

2
322

2
64

2
32

2

    

                   

                                

  :من خالل معادلة المعايرة يمكن كتابة ما يلي
: تقدم ثيوكبريتات 

2
)Os(nOSx

2
322

32
  

I(n)I(x(: تقدم ثنائي اليود  22  
  :عند التكافؤ تتحقق المساواة

eq
2
32

2 VC
2
1

2
)Os(nIn  

  :ي التطبيق العددييعط

mol10.3In 5
2  

  :  نعلم أن – 6
Av2 N2e)I(nQ  

  :و منه نجد

e)I(n2

QN
2

Av
  

  :التطبيق العددي يعطي
23

Av 10.25,6N  
  
  
  
  
  



 

   :10تمرين 
  :   معادلة التفاعل– 1

)aq(Br)s(Zn)aq(Br2)aq(Zn 2
2  

   نحسب ثابت الكسر ثم نقارنه بثابت التوازن  لمعرفة كيف تتطور هذه الجملة،– 2

22
2

i,r
]Br[]Zn[

]Br[Q  

  :نحسب تركيز كل فرد في المزيج

L/mol05,0
20

101,0]Br[

L/mol1,0]Zn[2]Br[

L/mol05,0
20

101,0]Zn[

2

2

2

  

  

  
  

  :يعطي التطبيق العددي في معادلة كسر التفاعل
  

100Q i,r  
    .– Br و شوارد  +Zn2  إذن الجملة تتطور في جهة تشكل شزارد Qr,i > Kنالحظ أن 

   K = 4,2.10 – 63  نعلم أن ثابت توازن هذه الجملة هو – 3
  :الكسر االبتدائي قيمته

0
]Br[]Zn[

]Br[Q 22
2

i,r

  

0QKنالحظ أن   i,r و بالتالي الجملة ال تتطور تلقائيا و هذا يؤدي إلى عدم وجود تيار 
  .كهربائي في الدارة

4 –    
     H2O:   المرجعان الموجودان في الجملة الكيميائية هما. اعالت أكسدةعند المصعد تحدث تف/     أ 
  : معادلتا األكسدة هما .  – Brو  

e2)aq(H2)g(O21OH

e2)aq(Br)aq(Br2

22

2

             

                         

  :التفاعل الذي حدث بالفعل هو تفاعل أكسدة شوارد البروم

e2)aq(Br)aq(Br2 2                         



 

:  تحتوي عليهما الجملة الكيميائية هماالمؤكسدان اللذان . عند المهبط تحدث تفاعالت إرجاع/   ب 
H2O  و  Zn2+ . معادلتا اإلرجاع هما :  

)s(Zne2)aq(Zn

)aq(OH2)g(He2OH2
2

22

            
  

  :التفاعل الذي حدث بالفعل هو تفاعل إرجاع شوارد الزنك
)s(Zne2)aq(Zn 2               

  :معادلة التحليل الكهربائي هي مجموع المعادلتين/  جـ 
)aq(Br)s(Zn)aq(Br2)aq(Zn 2

2              

  .أن هذه الجملة تتطور في جهة تشكل الزنك و ثنائي البرومنالحظ 
  

   :11تمرين 
:  المرجعان اللذان تحتوي عليهما الجملة الكيميائية هما.   عند المصعد تحدث تفاعالت أكسدة– 1

H2O ، C .معادلتا األكسدة هما :  

e2)aq(H2)g(O21OH

e2)aq(C)aq(C2

22

2

             

                         

  :ص التمرين يمكن أن نستنتج معادلة التفاعل الذي حدث حقا و هيمن المعادلة المعطاة في ن
e2)aq(C)aq(C2 2                         

: المؤكسدان اللذين تحتوي عليهما الجملة الكيميائية هما.   عند المصعد تحدث تفاعالت إرجاع– 2
H2O  و  Na+.   

  :معادلتا اإلرجاع

)s(Nae1)aq(Na

)aq(OH2)g(He2OH2 22

                
  

  : تمرين يمكن أن نستنتج معادلة التفاعل الذي حدث فعال و هي من المعادلة المعطاة في نص ال
)aq(OH2)g(He2OH2 22  

3 –    
  : كمية الكهرباء التي تجتاز الدارة خالل يوم واحد هي/  أ 

t.IQ  
  : التطبيق العددي يعطي
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  : واحد هيكتلة ثنائي البروم الناتجة في اليوم ال/  ب 
F

)Br(M
m2Q

2

  

  :و منه نجد

F.2
)C(MQm 2  

  :التطبيق العددي يعطي
t4,1m    

  
  : نعلم أن 

3,29
)C(V

)C(M
m)C(n 2

2
2

  

  :و منه نجد
3

2 m5,32)C(V     
  

  :من معادلة التفاعل المعطاة في نص التمرين نجد/  جـ 
)H(n)C(n 22  

  :و منه نكتب
3

2 m5,32)H(V     
  : من معادلة التفاعل نالحظ أن/  د 

)NaOH(M
m2)C(n 2

  

  :و منه نجد

2
)NaOH(M

3,29
)C(V

2
)NaOH(M)C(nm 22  

  :التطبيق العددي يعطي
t2,22m    

  
  
  


