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  :ندرس عمودا مكونا من األجزاء التالية
10,20تركيزها  +Agمن محلول مائي أليونات  V=100mLـ صفيحة فضة مغمورة في الحجم  .

i
Ag mol L+ −  = .  

2تركيزها  +Zn2من محلول مائي أليونات  V=100mLـ صفيحة زنك  مغمورة في الحجم   10,10 .
i

Zn mol L+ −  = .  

  .ـ قنطرة أيوية لنترات البوتاسيوم
،نعتبرها ثابتة خالل االشتغال،نمثل العمود  E=1,50Vالقوة الكهرمحركة للعمود . v=10cm3حجم كل صفيحة فلزية هو 

)2: كالتالي ) / ( ) // ( ) / ( )Zn s Zn aq Ag aq Ag s+ +.  
I   التطور التلقائي للمجموعة:  

 .أكتب المعادلة الحصيلة للتفاعل في العمود باختيار منحى اعتباطيا.1

2.     

 . Qr,iأحسب خارج التفاعل البدئي  .2.1

استنتج منحى التطور التلقائي . K=1.1052هو  (I)أيونات الفضة خارج التفاعل عند التوازن لتفاعل فلز الزنك مع .2.2
 .للمجموعة الكيميائية

 ؟ Kما هو االستنتاج اآلخر الذي يمكن اسنباطه من قيمة  .2.3

 .أكتب المعادلة الكيميائية في المنحى الفعلي للتفاعل التلقائي .2.4

 .استنتج التفاعالت عند اإللكترودين    .2.5

 .حدد طبيعة اآلنود و الكاثود .2.6

II   اشتغال العمود:  
1.    

 ماهي قطبية كل إلكترود؟ .1.1

مرتبط  <<com>>مرتبط بصفيحة الفضة وقطبه  <<A>>قطبه.نركب جهاز أمبيرمتر في الدارة الخارجية للعمود .1.2
 .أعط إشارة شدة التيار التي تظهر على شاشة األمبيرمتر.بصفيحة الزنك

2.    

 . Iو شدة التيار  rومقاومته الداخلية  Eبين قطبي العمود وقوته الكهرمحركة  Uأعط العالقة بين التوتر  .2.1

،نالحظ أن شدة التيار تأخذ القيمة ) الدارة القصيرة( عندما نربط الصفيحتين بسلك موصل بدون مقاومة  .2.2
I=15mA . استنتج قيمة المقاومة الداخلية للعمودr . 

 . R=150Ωخلية يُغذي العمود دارة مقاومية ،مقاومتها الدا .3

 .بطريقتين مختلفتين ،واستنتج قيمة شدة التيار الذي يمر في الدارة Uأعط تعبير  .3.1

 هل هذه الحالة عامة؟. Eمع  Uقارن .بين قطبي العمود أثناء االشتغال Uأحسب قيمة التوتر  .3.2

III  كمية الكهرباء:  
1.   

 .أنجز جدوال وصفيا لتطور المجموعة في العمود .1.1

 .المحدحدد المتفاعل  .1.2

 .من االشتغال t=5hالتي تمر في الدارة خالل المدة  Qأحسب قيمة كمية الكهرباء  .2

 .من اشتغال العمود t=5hبعد المدة  +Zn2و  +Agاستنتج تركيز أيونات  .3

 .من كمية الكهرباء %5أحسب المدة التي يمكن فيها للعمود أن يُغذي الدارة إذا اعتبرنا ضياع  .4
  .عندما يتوقف العمود عن االشتغال  +Zn2 و +Agأحسب  تركيز أيونات  .5

   M(Zn)=65,4g.mol-1          M(Ag)=107,9g.mol-1:  الكتل المولية الذرية    :معطيات 
  .    ρ(H2O)=1,0g.cm-3: الكتلة الحجمية للماء            d(Zn)=7,11            d(Ag)=10,5:    كثافة الفلزات 

  . F=96500C.mol-1:  كمية الكهرباء لـمول واحد من اإللكترونات 
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