
مميزاث العمىد و الدراست الكميت-  III  

 

 

مميزاث العمىد- 1  

  ننجز التركجب التجريبً جانبى
 بجن مربطً العمود بتغججر UPNنقجس تغجرات التوتر 

شدة التجار المار فً الدارة بواسطٌ المعدلٌ فنحصل 
 .علٍ القجم الممثلٌ فً المنحٍ جانبى

 .اوطالق مه اىمىحىً أعط تعثُس ممُصج اىعمىد- 1

 .اىقىج اىنهسمحسمح ىيعمىد Eحدد - 2

 . قُمح اىمقاومح اىداخيُح ىيعمىدrحد - 3

I-  االنتقال التلقائي لاللكتروناث

 مه (حميح اىشحه )  تاوتقاه االىنتسوواخاىنهستائُح فٍ اىمىصالخ اىنهستائٍ  َفعس مسوز اىتُاز 

 ( اىتُاز اىنهستائٍ مسوزعنط مىحً) اىقطة اىمىجة  إىًبظاهاىقطة اه

 (جعم قاتو عيً فقدان االىنتسوواخ ) المختزلاختصاه تىتقو االىنتسوواخ مه -  أمعدج خاله مو تفاعو 

 ( عيً امتعاب االىنتسوواخدزجعم قا ) لمؤكسد اإىً

  نمزج فً كاس حجماVمن محلول كبريتات النحاس II  تركجزه C1=0,1mol/L و حجما V من محلول 
   .نغمر فً الخلجط صفحٌ مصقولٌ من النحاس و أخرى من الزنك . C2=0.1mol/L كبريتات الزنك تركجزه 

 .صف التغٌرات المالحظة داخل المجموعة بعد دقائق من إنجازها- 1
 .فً المجموعةاستنتج معادلة التفاعل الذي ٌمكن أن ٌحصل - 3

و تحقق من . استنتج منحى تطور المجموعة. K=1,9.1037 ، ثابتة التوازن للتفاعل الحاصل هً 250Cعند - 5

 .منحى تطور المعادلة السابقة
 تم انتقال اإللكترونات خالل هذا التحول؟يكٌف - 6

 

  الدراست الكميت- 2

 إذا افترضنا أنN إلكترون قد مرت عبر مقطع S لموصل  يربط بجن قطبً العمود خّل المدة 
 ( NA=6,02.1023mol-1 و e=1,6.10-19C هً إلكترونالشحنٌ اِبتداُجٌ لكل  ) . t∆الزمنجٌ 

 : عدد االىنتسوواخ، أعط تعثُسNتدالىح - 1

1-1 -n(e
-
 S ممُح مادج االىنتسوواخ اىتٍ تمس فٍ اىمقطع (

1-2 -Q اىتٍ تمس فٍ اىمقطع  (ممُح اىنهستاء ) اىشحىح اإلجماىُح ىالىنتسوواخS 

َنتة  ( كمية الكهرباء ) Qمعتعُىا تاألجىتح اىعاتقح تُه أن تعثُس اىشحىح اإلجماىُح ىالىنتسوواخ - 2

Q=F. n(eعيً اىشنو 
-
 .احعة قُمتها. ماذا تمخو ، F ، أعط تعثُس تابثة الفارادايF، حُج  (

  شدج اىتُاز Iتدالىح   (ممُح اىنهستاء )اىشحىح اإلجماىُح ىالىنتسوواخ  Qعثس عه - 3

II - مكىنتها و مبدأ اشتغالها األعمدة ،

العمىد  - 1

تيقائٍ ، إىً طاقح اهاختصاه - مىىد مهستائٍ َحىه اىطاقح اىنُمُائُح اىىاتجح عه تفاعو أمعدجالعمود

. مهستائُح
مكىناث عمىد  - 2

 (أَىوُح  ) وصفٍ عمىد مستثطُه مهستائُا تىاظطح قىطسج ميحُح تنىوان َتنىن عمىد مه  مقصىزتُه  

)مه فيص  (أو صفُحح  )وعمٍ وصف عمىد مجمىعح منىوح مه ظيل "  )sM ٍَُدعً إىنتسودا ، مغمىز ف ،

𝑀(𝑎𝑞 اىفيصَحمحيىه إىنتسوىُتٍ َحتىٌ عيً األَىواخ  )
𝑛+  .

دراست عمىد دانيال - 3

 يتكون عمود دانجال من: 
+II (Cu2صفجحٌ النحاس مغمورة فً  محلول  ماًُ لكبريتات النحاس 

aq+SO4
2-

aq). تركجزهC1=0,1mol/L 
+Zn2)كبريتات الزنك لصفجحٌ من الزنك مغمورة فً  محلول  ماًُ 

aq+SO4
2-

aq) .تركجزه  C2=0,1mol/l . 

 نصل المحلولجن بواسطٌ قنطرة ملحجٌ أيونجٌ مكونٌ محلول ماًُ لكلورور البوتاسجوم (K
+

aq+Cℓ
-
aq)  

 نصل الصفجحتجن بموصل أومً مقاومتى R=10Ω و جواز امبجرمتر حجث القطب COM للجواز 
  مرتبط بصفجحٌ الزنكَ فجشجر إلٍ قجمٌ موجبٌ لشدة التجار الكورباًُ

  .ازظم تثُاوح اىتسمُة اىتجسَثٍ- 1

: تحدَد قطثُح اىعمىد- 2

 . االمثُسمتس حدد اىقطة اىمىجة و اىقطة اىعاىة ىيعمىدإىُهااوطالقا مه اىقُمح اىتٍ َشُس - 2-1

 و فعس  حدد وصف اىمعادىح اىتٍ تحدث عيً معتىي مو اىنتسود1-2اوطالق مه جىاب  اىعؤاه - 2-2

 .طسَقح اشتغاه هرا اىعمىد

K=1,9.10ىتحىه تُه اَىواخ اىىحاض و فيص اىصول هٍ تا اىتىاشن ىيتحىه اىمقسون حاتتح- 2-3
37

حدد , 

 .مىحً تطىز اىمجمىعح فٍ اىحاىح اىثدئُح، اظتىتج قطثُح اىعمىد

ما فائدج اىقىطسج اىميحُح ؟   ما طثُعح حميح اىشحىح فٍ اىقىطسج اىميحُح و فٍ أظالك اىستط؟- 3

 . اىتثُاوح االصطالحُح ىعمىد أعط- 4

 

 تمرين تطبيقي

 قصدير حجث المزدوجتان المتفاعلتجن  -ننجز عمود حديدFe2+
(aq)/Fe(s) و Sn2+

(aq)/Sn(s) .
C=5.10  تركجزهأِيونً من المحلول الماًُ V=200mLكل نصف عمود يحتوي علٍ حجم 

-

2
mol/L و الكترود كتلتىm=10g.تابت يعطً العمود تجارا كورباُجا  I=30mA لمدة عشر ساعات 

، فعس اىىتُجح و امتة اىمعادىح اىتٍ كتلٌ الكترود الحديد تتناقصتعد اشتغاه اىعمىد ىمدج والحظ أن - 1

 .تحدث تجىاز مو اىنتسود، اظتىتج قطثُح اىعمىد

 .امتة اىمعادىح اىحصُيح اىمىافقح الشتغاه اىعمىد- 2

 .احعة ممُح اىنهستاء اىتٍ َمىحها اىعمىد خاله مدج اشتغاىه- 3

 :                                           أوشئ اىجدوه اىىصفٍ ىيتحىه تم حدد- 4

 /M(Fe)=58,8g/mol     :المعطجات                                     .     تغُس متيح مو اىنتسود- 4-1

                               M(Sn)=118,7g/mol .تغُس تسمُص اَىواخ اىقصدَس و اَىواخ اىحدَد- 4-2
 

 

IV -أمثلت ألعمدة اعتياديت 

 عمود ملحً و مبدأ اشتغالى المزدوجتجن التالجتجن لوكّ نشًعمود 
Zn2+

(aq)/Zn(s) و  MnO2/MnO(OH) ٌإلٍ الكترولجت باإلضاف 
Zn2++2Cl- ; NH4) مخثر 

++Cl-) 
 . تعسف عيً منىواخ اىعمىد- 1

 .حدد اىقطة اىمىجة و اىقطة اىعاىة ىيعمىد-  2

 حم اظتىتج حدد وصف اىمعادىح اىتٍ تحدث عيً معتىي مو اىنتسود- 3

 .اىمعادىح اىحصُيح اىمىافقح الشتغاه اىعمىد

 .ىعمىد ه اىتثُاوح االصطالحُح أعط- 4

 


