
  

 

 

1تًزٍٚ   
K) انبٕتاسٕٛو نكهٕرٔر يخخز يحهٕل يٍ يكَٕت يهحٛت إَٔٚٛت قُطزة بٕاسطت َظم

+
(aq)+Cl

-
(aq)) ٙانتانٍٛٛ انعًٕد َظف : 

Ni) انُٛكم يحهٕل كبزٚتاث يٍ 50mL فٙ يغًٕرة انُٛكم يٍ طفٛحت -
2+

(aq)+SO4
2-

  .C تزكٛشِ  (

Ag) انفضت َتزاث يحهٕل يٍ 50mL فٙ يغًٕر انفضت يٍ سهك -
+

(aq)+NO3
-
(aq))  ِتزكٛش C.  

  m(Ni)=20mg∆انُٛكم ٚتُاقض بكتهت انكتزٔد  اٌانعًٕد اشتغال أحُاء َالحعف ، Iشذتّ تٛارا حابتا يٕنذا 3h نًذة انعًٕد ْذا ٚشتغم

 انعًٕد فٙ ٚحذث انذ٘ انتهقائٙ انتفاعم يعادنت اكتب 1-

 . انعًٕد نٓذا االططالحٛت انتبٛاَت أعط 2-

. انتٙ ًُٚحٓا انعًٕد خالل يذة اشتغانّ  شذة انتٛارI أحسب 3-

 .انًذة ْذِ خالل انفضت انكتزٔد كتهت تغٛز أحسب -4

 . انًذة َفس خالل انًٕافق انعًٕد َظف كمفٙ  األَٕٚاث تزكٛش تغٛز احسب- 5

 M(Ni)=58,7g.mol ⁻¹  : M(Ag)=107,9 g.mol ⁻¹ ، F=9,65.10⁴ C.mol⁻¹ :َعطٙ

2تًزٍٚ   

 عًٕد َظفٙ ، إَٔٚٛت قُطزة بٕطم، بٕاسطت عًٕدا َُزش

Pb) انزطاص نُتزاث يائٙ يحهٕل فٙ رشئٛا يغًٕرة رطاص طفٛحت يٍ يكٌٕ األٔل - 
2+

(aq)+2NO3
-
(aq) )  ِ0,1 تزكٛشmol .L⁻¹ ،  

Ag) انفضت نُتزاث يائٙ يحهٕل فٙ رشئٛا كذنك يغًٕر فضت سهك يٍ يكٌٕ انخاَٙ- 
+

(aq)+ NO3
-
(aq)) ِ²⁻5,0.10 .تزكٛشmo .L⁻¹  ٚشٛز  

 .انفضت سهك ْٕ انًٕرب انقطب أٌ إنٗ انعًٕد ْذا يزبطٙ بٍٛ تزكٛبّ عُذ انفٕنطًتز

 . K=6,8.10²⁸ ْٙ انعًٕد داخم انحاطم نهتفاعم انتٕاسٌ حابتت قًٛت ٔ  V=200mL ْٕ انًحهٕنٍٛ يٍ كم حزى

 .االططالحٛت تبٛاَتّ ٔأعط انعًٕد ْذا يخم  1-

 .اختشال – األكسذة تفاعم ٔيعادنت ، اإلنكتزٔدٍٚ يستٕٖ عهٗ ٚحذث انذ٘ انتفاعم يعادنت َظفٙ أكتب  2-

 .نهعًٕد انتهقائٙ انتطٕر يُحٗ أٔرذ حى ، انبذئٙ انتفاعم خارد أحسب  3-

 انتٙ انكٓزباء كًٛت أحسبI=100mA فُزذ  ، 1,0h خالل فّٛ ًٚز انذ٘ انتٛار شذة َٔقٛس أٔيٛا يٕطال انعًٕد ْذا يزبطٙ بٍٛ َزكب  1-4-

 . انًذة ْذِ خالل األٔيٙ انًٕطم عبز انعًٕد ْذا ًٚزرْا

 . انعًٕد اشتغال يٍ ساعت تًاو بعذ انكًٛٛائٛت األَٕاع تزكٛش حذد  2-4-

 ؟ انًستٓهكت انفهش كتهت ٔيا انًتكَٕت؟ انفهش كتهت يا  3-4-

 M(Ag)=107,9 g.mol ⁻¹ ;  M(Pb²⁺)=207,2 g.mol ⁻¹ ; F=9,65.10⁴ C.mol ⁻¹ :َعطٙ

    3 تًزٍٚ

Zn انًشدٔرتٍٛ يٍ انًؤنف فضت / سَك انعًٕد َُزش
2+

(aq) / Zn(s) ٔ Ag
+

(aq) / Ag(s) ، عًٕد َظف كم فٙ األَٕٚٙ انًحهٕل حزى حٛج ْٕ 

100mL ٌنألَٕٚاث انبذئٛاٌ ٔانتزكٛشا Zn²⁺ ٔ Ag⁺ ٌيتسأٚا : [Zn²⁺ ]=[Ag ⁺] =0,20 mo .L⁻¹ .إنكتزٔد يٍ انًغًٕر انزشء كتهت 

 . انفضت انكتزٔد عهٗ انفضت فهش ٚتٕضع انعًٕد اشتغال أحُاء, mi(Zn) = 2,0g :ْٙ انًحهٕل فٙ انشَك

 . فضت / سَك نهعًٕد االططالحٙ انتًخٛم أعط 1-

 . اشتغانّ أحُاء انعًٕد فٙ انحاطم بانتحٕل انًقزٌٔ انتفاعم يعادنت ٔاستُتذ انكتزٔد كم بزٕار انتفاعم يعادنت أكتب 2-

K= 1,0.10 انعًٕد داخم انحاطم نهتفاعم انتٕاسٌ حابتت تسأ٘  3-
52

 فٙ انحاطم انتطٕر يُحٗ يٍ تحقق ، انتهقائٙ انتطٕر يعٛار بتطبٛق . 

 . انعًٕد

 ؟ انعًٕد اشتغال أحُاء ⁺Zn²⁺ ٔ Ag األَٕٚاث يٍ كم تزكٛش ٚتغٛز كٛف 4-

 انعًٕد؟ َظفٙ يحهٕنٙ فٙ انكٓزبائٙ انحٛاد عهٗ انحفاظ ٚتى  كٛف 5-

 . انًحذ انًتفاعم ٔاستُتذ xmax األقظٗ انتقذو أحسب  . انتحٕل نتطٕر انٕطفٙ انزذٔل أَشٗ 6-

 . ∆ tيذة خالل I=0,15mA كٓزبائٛا تٛارا ٚعطٙ أٌ نهعًٕد ًٚكٍ 7-

 F ٔ  I انفاراد٘ ٔ xmax بذالنت t∆ تعبٛز أٔرذ 7-1-

 . نهعًٕد انقظٕٖ انكٓزباء كًٛت ٔاستُتذ أحسب 7-2-

 F=9,65.10⁴ C.mol ⁻¹ : َعطٙ

4تًزٍٚ   
Ni انًشدٔرتٍٛ يٍ انًكٌٕ انعًٕد َُزش

2+
(aq)/Ni(S) ٔ Zn

2+
(aq)/Zn(S)  حزى فٙ انُٛكم يٍ إنكتزٔد بغًز V=100m ٍكبزٚتاث يحهٕل ي 

Ni) انُٛكم
2+

(aq) + SO4
2-

(aq)) ِانبذئٙ تزكٛش C=5.10⁻²mol .L⁻¹حزى فٙ انشَك  ٔانكتزٔد V=100m ٍانشَك كبزٚتاث يحهٕل ي 

(Zn
2+

(aq) + SO4
2-

(aq))  ِانبذئٙ تزكٛشC =5.10⁻¹mol/L ، إَٔٚٛت قُطزة بٕاسطت انعًٕد يحهٕنٙ َظم . 

 F=9,65.10⁴ C.mol ⁻¹ : فاردا٘ حابتت  ٔ M(Zn)=65,4 g/mol ;M(Ni)=58,7 g/mol انذرٚت انًٕنٛت  انكتم: يعطٛاث

Zn(s) + Ni انتفاعم بًعادنت انًقزَٔت انتٕاسٌ حابتت
2+

(aq) ⇄ Zn
2+

(aq) + Ni(s) ْٙ: K= 10
18

 

 . I=0,1 A شذتّ كٓزبائٙ تٛار انذارة فٙ فًٛز ، أٔيٙ بًٕطم انشَك ٔإنكتزٔد Ni انُٛكم انكتزٔد َظم 1-

  انًكَٕت انًزًٕعت انًُحٗ انتهقائٙ نتطٕر ٔبٍٛ ، انبذئٛت انحانت فٙ Qr,i انتفاعم خارد أحسب 1-1-

 . األٔيٙ انًٕطم فٙ انًار انكٓزبائٙ انتٛار يُحٗ ، رٕابك يعهال ، حذد 1-2-

 . كهٙ انعًٕد اشتغال أحُاء ٚحذث انذ٘ انكًٛٛائٙ انتحٕل ٔأٌ بٕفزة تٕرذ اإلنكتزٔدٍٚ كتهت أٌ َعتبز 2-

 . انعًٕد الشتغال انقظٕٖ انشيُٛت انًذة حذد 2-1-

 . Ni انُٛكم انكتزٔد نكتهت انتغٛز استُتذ 2-2-
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