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 :1تمرين

 :ننجز العمود الممثل أسفله 
 .يشير األمبيمتر الى شدة تيار سالبة 

 .أعط التبيانة اإلصالحية للعمود  -1
دلتي التفاعلين الذين يحدثان على ااكتب مع -2

 .مستوى كل الكترود 
 ماهو دور القنطرة األيونية ؟ -3
 :استعمال معيار التطور -4

احسب قيمة خارج التفاعل في الحالة  -4-1

 .البدئية 

كيف يتطور خارج التفاعل أثناء  -4-2

 اشتغال العمود ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :2تمرين    
     )نصل بواسطة قنطرة أيونية مكونة من محلول مختر لكلورور البوتاسيوم 

        
 :نصفي العمود التاليين    

     N)من محلولو كبريتات النيكل   50mصفيحة من النيكل مغمورة في 
          

 . cتركيزه     

     A)الفضة  من محلول نترات  50mسلك من الفضة مغمور في 
 +   

 . cتركيزه     

 .عند الكترود النيكل  ⁺Ni²عند الكترود الفضة وأكسدة النيكل الى  ⁺Agنالحظ أثناء اشتغال العمود اختزال أيونات الفضة 

 . I=10 mAمولدا تيارا شدته  3hيشتغل هذا العمود لمدة     

 اكتب معادلة التفاعل التلقائي الذي يحدث في العمود -1
 .اعط التبيانة اإلصطالحية لهذا العمود  -2
 .أحسب تغير كتلة الكترود النيكل خالل هذه المدة  -3
 .في نصف العمود الموافق خالل نفس المدة  ⁺Agاحسب تغير تركيز األيونات  -4

 :نعطي

      M(Ni)=58,7g.mo ⁻¹                             ،F=9,65.10⁴ C.mo ⁻¹ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (كتاب المفيد في الكيمياء  121صفحة   11تمرين :) 3تمرين

 من صفيحة رصاص مغمورة جزئيا في محلول األول مكون. ،بواسطة قنطرة أيونية ، نصفي عمودننجز عمودا بوصل 

     P)مائي لنترات الرصاص 
          

 اني مكون من سلك فضة مغمور كذلك ، والث 0,1mo .L⁻¹تركيزه  ( 

     A)جزئيا في محلول مائي لنترات الفضة 
         

 . ²mo .L⁻¹⁻5,0.10تركيزه  ( 

 .مربطي هذا العمود الى أن القطب الموجب هو سلك الفضة يشير الفولط متر عند تركيبه بين 

 .  V=200mحجم كل من المحلولين هو 

 .  K=6,8.10²⁸قيمة ثابتة التوازن للتفاعل الحاصل داخل العمود هي 

 .أعط تبيانته االصطالحية مثل هذا العمود و -1
 .اختزال  –تفاعل األكسدة  أكتب نصفي معادلة التفاعل الذي يحدث على مستوى اإللكترودين ، ومعادلة -2
 .أحسب خارج التفاعل البدئي ، ثم أوجد منحى التطور التلقائي للعمود  -3

 ، فنجد 1,0hنركب بين مربطي هذا العمود موصال أوميا ونقيس شدة التيار الذي يمر فيه خالل   -4-1

I=100mA . أحسب كمية الكهرباء التي يمررها هذا العمود عبر الموصل األومي خالل هذه المدة. 

 .حدد تراكيز األنواع الكيميائية بعد تمام ساعة من اشتغال العمود   -4-2

 ما كتلة الفلز المتكونة؟ وما تغير كتلة الفلز المستهلكة ؟  -4-3

 :نعطي

M(Ag)=107,9 g.mo ⁻¹             ،M(Pb²⁺)=207,2 g.mo ⁻¹  

F=9,65.10⁴ C.mo ⁻¹ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (من كتاب الواضح في الكيمياء 121صفحة  8مرين ت):4تمرين 

     Zفضة المؤلف من المزدوجتين  /زنك  ننجز العمود
  / Zn(s)   وA     

 / A      حيث حجم المحلول ، 

 :متساويان  ⁺Agو  ⁺Zn²والتركيزان البدئيان لأليونات   100mاأليوني في كل نصف عمود هو 
    ²⁺  =   ⁺  =0,20 mo .L⁻¹ . 

 , mi(Zn) = 2,0g: كتلة الجزء المغمور من إلكترود الزنك في المحلول هي
 .اشتغال العمود يتوضع فلز الفضة على الكترود الفضة أثناء 

 .فضة  /أعط التمثيل اإلصطالحي للعمود زنك  -1
 أكتب معادلة التفاعل بجوار كل إلكترود واستنتج معادلة التفاعل المقرون بالتحول الحاصل في العمود  -2

 .أثناء اشتغاله 

 . K= 1,0.10⁵² الحاصل داخل العمود  لتفاعلتساوي ثابتة التوازن ل -3
 .بتطبيق معيار التطور التلقائي ، تحقق من منحى التطور الحاصل في العمود 

 أثناء اشتغال العمود ؟ ⁺Agو  ⁺Zn²كيف يتغير تركيز كل من األيونات   -1-4 -4
 كيف يتم الحفاظ على الحياد الكهربائي في محلولي نصفي العمود؟  -2-4

 .أنشىء الجدول الوصفي لتطور التحول   -1-5 -5
 .المتفاعل المحد  واستنتجxmax أحسب التقدم األقصى   -2-5

 .   خالل مدة  I=0,15mAيمكن للعمود أن يعطي تيارا كهربائيا  -6
 .Iو  Fو الفارادي  xmaxبداللة  t أوجد تعبير   -1-6
 .واستنتج كمية الكهرباء القصوى للعمود     أحسب   -2-6

 : نعطي 

  F=9,65.10⁴ C.mo ⁻¹ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :5تمرين
     Nننجز العمود المكون من المزدوجتين 

     Zو              
 بغمر إلكترود من النيكل في حجم            

V=100m  كل من محلول كبريتات الني(N     
  + S     

 ²mo .L⁻¹⁻5.10=       تركيزه البدئي     

     Z)من محلول كبريتات الزنك   V=100mوالكترود الزنك في حجم 
          

 تركيزه البدئي     

    ²⁺  = 5.10     .  .، نصل محلولي العمود بواسطة قنطرة أيونية  ¹⁻ 
 :معطيات 

 :الكتل المولية الذرية 

                     M(Zn)=65,4 g.mo ⁻¹     وM(Ni)=58,7 g.mo ⁻¹ 
 :ثابتة فارداي 

                             F=9,65.10⁴ C.mo ⁻¹  
 :ثابتة التوازن المقرونة بمعادلة التفاعل 

                        Zn(s)  +  N     
      ⇄   Z     

     +  Ni(s)    هي  :K= 10¹⁸ 

 . I=0,1 Aوإلكترود الزنك بموصل أومي ، فيمر في الدارة تيار كهربائي شدته  Niنصل الكترود النيكل  -1
 في الحالة البدئية ، وبين أن المجموعة المكونة للعمود تتطور تلقائيا  Qr,iأحسب خارج التفاعلِ  -1-1

 .في المنحى المباشر 

 .، منحى التيار الكهربائي المار في الموصل األومي حدد ، معلال جوابك     -2-1           
 .نعتبر أن كتلة اإللكترودين توجد بوفرة وأن التحول الكيميائي الذي يحدث أثناء اشتغال العمود كلي -2

 .الشتغال العمود       حدد المدة الزمنية القصوى   -1-2
 . Niلكتلة إلكترود النيكل     استنتج التغير      -2-2           

                  
 2008تمحان  طني  عبة  اعبوم  اعرينية  وطة  يمعةم  اال عن                                                   
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