
: كميت الكهرباء القصىي الممكن تمريرها من طرف عمىد: 2-4

maxّغَٜ مَٞح اىنٖشتاء اىقص٘ٙ   max max. . ( )Q I t F n e   َٚتغ  ٗ  

maxQ أٝضا َعَعح اىعَ٘د  حٞج maxt : ٍذج حٞاج اىعَ٘د .

 اىتـحـ٘الخ اىتـيـقـائٞـح فٜ األعـَـذج ٗتحـصـٞـو اىطـاقـح 

Transformations spontanées dans les piles et récupération d'énergie 
I-االنتقال التلقائي لاللكتروناث 

 إىٚ  (جغٌ قاتو عيٚ فقذاُ االىنتشّٗاخ ) اىَختضهاختضاه تْتقو االىنتشّٗاخ ٍِ -  خاله مو تفاعو أمغذج

 (جغٌ قادس عيٚ امتغاب االىنتشّٗاخ ) ىَؤمغذا

 (بين أنواع كيميائية مختلفة  )االنتقال التلقائي المباشر -1
فٜ حاىح ٗج٘د اىَؤمغذ ٗ اىَختضه فٜ ّفظ اى٘عظ فأُ اّتقاه االىنتشّٗاخ ٝتٌ تطشٝقح ٍثاششج 

: االنتقال التلقائي لإللكترونات بين أنواع كيميائية منفصلة-2
: ً ٗج٘د اىَؤمغذ ٗ اىَختضه فٜ ّفظ اى٘عظ فأُ اّتقاه االىنتشّٗاخ ٝتٌ ت٘اعطح تشتظ اىَختضه تاىَؤمغذدفٜ حاىح ع

 اّتقاه  تطشٝقح غٞش ٍثاششج

 تمرين تطبيقي

كل . Sn2+(aq)/Sn(s) و Fe2+(aq)/Fe(s)قصدير حجث المزدوجتان المتفاعلتجن - ننجز عمود حديد
و C=5.10-2mol/L  من المحلول المائي أاليوني تركجزهV=200mLنصف عمود يحتوي على حجم 

 لمدة عشر ساعات I=30mAيعطي العمود تجارا كهربائجا تابت . m=10gالكترود كتلته 
تعذ اشتغاه اىعَ٘د ىَذج ّالحظ أُ متيح اىنتشٗد اىحذٝذ تتْاقص، فغش اىْتٞجح ٗ امتة اىَعادىح اىتٜ تحذث - 1

. تج٘اس مو اىنتشٗد، اعتْتج قطثٞح اىعَ٘د

. امتة اىَعادىح اىحصٞيح اىَ٘افقح الشتغاه اىعَ٘د- 2

. احغة مَٞح اىنٖشتاء اىتٜ َْٝحٖا اىعَ٘د خاله ٍذج اشتغاىٔ- 3

:                                            أّشئ اىجذٗه اى٘صفٜ ىيتح٘ه تٌ حذد- 4

 /M(Fe)=58,8g/mol     :اىَعطٞاخ                                     .     تغٞش متيح مو اىنتشٗد- 4-1

                               M(Sn)=118,7g/mol .تغٞش تشمٞض اّٝ٘اخ اىقصذٝش ٗ اّٝ٘اخ اىحذٝذ- 4-2

II - األعمدة، مكىنتها و مبدأ اشتغالها 

العمىد  - 1
اختضاه اىتيقائٜ ، إىٚ طاقح مٖشتائٞح-اىعَ٘د ٍ٘ىذ مٖشتائٜ ٝح٘ه اىطاقح اىنَٞٞائٞح اىْاتجح عِ تفاعو أمغذج .

مكىناث عمىد  - 2
 (أّٝ٘ٞح  ) ٝتنُ٘ عَ٘د ٍِ  ٍقص٘ستِٞ تنّ٘اُ ّصفٜ عَ٘د ٍشتثطِٞ مٖشتائٞا ت٘اعطح قْطشج ٍيحٞح  

 فيض  (أٗ صفٞحح  ) ّغَٜ ّصف عَ٘د ٍجَ٘عح ٍنّ٘ح ٍِ عيل ٍِ( )sM ُٝذعٚ إىنتشٗدا ، ٍغَ٘س فٜ ٍحي٘ه ،

𝑀(𝑎𝑞إىنتشٗىٞتٜ ٝحت٘ٛ عيٚ األّٝ٘اخ اىفيضٝح  )
𝑛+  .

دراست عمىد دانيال - 3

ٍِ ٝتنُ٘ عَ٘د داّٞاه  :

+II (Cu2صفجحة النحاس مغمورة في  محلول  مائي لكبريتات النحاس 
aq+SO4

2-
aq). تركجزهC1=0,1mol/L 

+Zn2)كبريتات الزنك لصفجحة من الزنك مغمورة في  محلول  مائي 
aq+SO4

2-
aq) .تركجزه  C2=0,1mol/l . 

 نصل المحلولجن بواسطة قنطرة ملحجة أيونجة مكونة محلول مائي لكلورور البوتاسجوم (K+
aq+Cℓ

-
aq)  

 نصل الصفجحتجن بموصل أومي مقاومته R=10Ω و جهاز امبجرمتر حجث القطب COM للجهاز مرتبط 
  بصفجحة الزنك، فجشجر إلى قجمة موجبة لشدة التجار الكهربائي

.  اسعٌ تثٞاّح اىتشمٞة اىتجشٝثٜ- 1

: تحذٝذ قطثٞح اىعَ٘د- 2

. اّطالقا ٍِ اىقَٞح اىتٜ ٝشٞش إىٖٞا االٍثٞشٍتش حذد اىقطة اىَ٘جة ٗ اىقطة اىغاىة ىيعَ٘د- 2-1

 حذد ّصف اىَعادىح اىتٜ تحذث عيٚ ٍغت٘ٙ مو اىنتشٗد ٗ فغش طشٝقح 1-2اّطالق ٍِ ج٘اب  اىغؤاه - 2-2

  .اشتغاه ٕزا اىعَ٘د
K=1,9.10حاتتح اىت٘اصُ ىيتح٘ه اىَقشُٗ تاىتح٘ه تِٞ اّٝ٘اخ اىْحاط ٗ فيض اىضّل ٕٜ - 2-3

37
حذد ٍْحٚ تط٘س , 

. اىَجَ٘عح فٜ اىحاىح اىثذئٞح، اعتْتج قطثٞح اىعَ٘د

ٍا طثٞعح حَيح اىشحْح فٜ اىقْطشج اىَيحٞح ٗ فٜ أعالك اىشتظ؟ ٍا فائذج اىقْطشج اىَيحٞح ؟  - 3

 .أعظ اىتثٞاّح االصطالحٞح ىعَ٘د - 4

IV -أمثلت ألعمدة اعتياديت 

  عمود لوكال نشي عمود ملحي و مبدأ اشتغاله المزدوجتجن التالجتجن
Zn2+

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

++Cl-) 
.  تعشف عيٚ ٍنّ٘اخ اىعَ٘د- 1

. حذد اىقطة اىَ٘جة ٗ اىقطة اىغاىة ىيعَ٘د-  2

حذد ّصف اىَعادىح اىتٜ تحذث عيٚ ٍغت٘ٙ مو اىنتشٗد حٌ اعتْتج - 3

. اىَعادىح اىحصٞيح اىَ٘افقح الشتغاه اىعَ٘د

.أعظ اىتثٞاّح االصطالحٞح ىيعَ٘د - 4  
 

 عمود ذو محروق 1ملحق 

 

 
اششح ٍثذأ اشتغاه اىعَ٘د- 1  

حذد ّصف اىَعادىح اىتٜ تحذث تج٘اس - 2

 مو تْائٜ قطة 

اعتْتج قطثٞح اىعَ٘د- 3  

 

III -الدراست الكميت 

كميت الكهرباء  : 1-4

، اىقَٞح اىَطيقح ىيشحْح اىنيٞح ىإلىنتشّٗاخ tاىَغتعَيح خاله اشتغاه عَ٘د ىَذج Qّغَٜ مَٞح اىنٖشتاء " 

 ىيتٞاس اىَاس فٜ اىذاسج حاتتح ،  Iعيَا اُ شذج ". اىَتثادىح خاله ٕزٓ اىَذج

 𝑡∆ شذج اىتٞاس ٗ Iتذالىح   (مَٞح اىنٖشتاء ) اىشحْح اإلجَاىٞح ىالىنتشّٗاخ Qعثش عِ - 1

.  ٍذج اشتغاه اىعَ٘د t عذد اإلىنتشّٗاخ اىَتثادىح خاله Nىتنِ - 2

  Nتذالىح   (مَٞح اىنٖشتاء ) اىشحْح اإلجَاىٞح ىالىنتشّٗاخ Qعْثشعِ - 2-1

Q=F. n(e  ٝنتة عيٚ اىشنو Qتِٞ أُ تعثٞش مَٞح اىنٖشتاء - 2-2
-
ٍارا  ، F تاتخح اىفاساداٛ ، أعظ تعثٞشF ، حٞج (

. احغة قَٞتٖا. تَخو

e=1,6.10اىشحْح االتتذائٞح ٕٜ 
-19

C  ٗحاتتح اف٘مادس ٗ NA=6,02.10
23

mol
-1

   

 


