الوحدة الرابعة ( الكيمياء الكيربائية )
أوالً  /جفبعالت األكسدة واألخحزال

مستعيناً بجدوؿ (  ) 2صػ  50في كتاب الطالب إذا لزـ االمر .

أوالً /األسئلة الموضوعية

الســـؤال األول:

امأل الفراغات في الجمؿ والمعادالت التالية بما يناسبيا:
-1

MnO4- + 2 H2O + 3 e-

 - 2يمزـ إلتماـ التغير التالي N2 :

…………… MnO2 +
 2NH3وجود عامؿ .............

 - 3نصؼ التفاعؿ التالي Zn O2 2- :
-4
-5

 Znيمثؿ عممية ............
 Cl2غير موزونة وفييا ناتج عممية االكسدة ىو ..........

المعادلة التالية ClO - + Cl - :

عدد تأكسد النيتروجيف في المركب  NH2OHيساوى ……………………..

 -6عدد تأكسد الحديد في االيوف  [ Fe ( H2O )6 ] +3يساوي …………………
 -7طبقا لمتفاعؿ التالي Co + 2Co3+ :
 -8طبقا لمتفاعؿ لمتالي I2 + 2H2O :
العامؿ ……………….

 3Co2+يكوف ناتج االكسدة ىو ………..
 H2O2+ 2 H+ + 2I-فاف فوؽ اكسيد الييدروجيف ىو

 -9عدد تأكسد االلومنيوـ في االيوف  [Al(OH)4]-يساوي …………….
 -10التغير التالي MnO2

 MnO4-يصحبو  ………….إلكترونات

 -11عدد تاكسد االكسجيف في المركب  KO2يساوي ……………

 -12عدد تاكسد النحاس في االيوف  [ Cu (NH3)4]2+يساوي ………
 -13عدد تاكسد الفضة في االيوف [Ag ( NH3 ) 2] +يساوي ………………..

 -14عدد تاكسد النيتروجيف في الصيغة )  ……….. ( Li3Nعدد تأكسده في الصيغة ) ( NH3
 -15التغير التالي SO32-:
 -16التماـ التفاعؿ التالي NO:

SO4 2-

يمزـ وجود عامؿ ……………

 N2H4يمزـ وجود نصؼ تفاعؿ اخر يمثؿ عممية ……

 -17عدد موالت االلكترونات المفقودة في التغير التالي NO

 N2H4يساوي ………….

 -18عدد تأكسد الكربوف في المركب  NH4C2H3O2يساوي …………….

 – 19عدد موالت االلكترونات التي يفقدىا موؿ واحد مف العامؿ المختزؿ في التفاعؿ التالي :
Sb2S3 + NO3 + ClSbCl5 + SO42- + NO
تساوي …………………..
-

السؤال الثاني :
أكتب كممة ( صحيحة ) بيف القوسيف المقابميف لمجممة الصحيحة وكممة خطأ بيف القوسيف المقابميف
لمجممة ( الخطأ ) في كؿ مف الجمؿ التالية:

 -1التغير التالي:

-

يعتبر مثاؿ لعممية تأكسد .

BF3

BF4

 -2عدد تأكسد اليوارنيوـ في االيوف  UO22+يساوي 6-
 -3عدد التأكسد لمييدروجيف في مركب ىيدريد الصوديوـ والبوروف (  ) NaBH4يساوى ()+1

 – 4عدد تأكسد األكسجيف في  Na2Oيساوي -2
 -5التغير التالي UO22+ :

 Li2U2O7يمثؿ نصؼ تفاعؿ اختزاؿ

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

 -6عدد تأكسد الكربوف في كؿ مف الجموكوز  C6H12O6وحمض البنزويؾ  C6H5COOHمتساو(

 -7عدد تأكسد الكربوف في كؿ مف الجموكوز  C6H12O6وحمض االسيتيؾ  CH3COOHمتساو (
السؤال الثالث :
اختر االجابة:
 - 1أحد






التفاعالت التالية يمثؿ تفاعؿ أكسدة واختزاؿ وىو :
CaO + 2HCl
CaCl2 + H2O
AgNO3 + HCl
AgCl + HNO3
MnO2 + 4HCl
MnCl2 + 2H2O + Cl2
Na2SO4 + BaCl2
BaSO4 + 2NaCl

 - 2التفاعؿ الذى يعتبر تفاعؿ أكسدة واختزاؿ مف بيف التفاعالت التالية ىو :
NaOH + HCl
NaCl + H2O 
CaO + H2SO4
CaSO4 + H2O 
Zn + 2HCl
ZnCl2 + H2 
NaCl + AgNO3
NaNO3 + AgCl 
 - 3التفاعالت التالية جميعيا تفاعالت أكسدة واختزاؿ ماعدا واحداً ىو :
Cl2 + 2Na
2NaCl 
2HCl + Mg
MgCl2 + H2 
AgNO3 + NaCl
AgCl + NaNO3

Fe + 2AgNO3
Fe (NO3)2+ 2Ag


)

)

 - 4المعادلة الكيميائية التى تمثؿ تفاعؿ أكسدة واختزاؿ ىى :
 H3O+ + OH2H2O 
PbS + 2HNO3
Pb(NO3)2 + H2S 
PCl3 + Cl2 
Zn(OH) 2 

PCl5

-

2+

Zn + 2OH

 - 5التفاعؿ الذي يعتبر تفاعؿ أكسدة واختزاؿ مما يمي ىو :
2HCl + CuO
CuCl2 + H2O 
HCl + KOH
KCl + H2O

4HCl + MnO2
MnCl2 + 2H2O + Cl2 
2HCl + Na2SO4
2NaCl + H2O + CO2 
 -6عند إختزاؿ كؿ موؿ مف البرمنجنات فى وسط حمضى  MnO4-يتحوؿ الى  Mn2+حيث يكتسب :
 ثالثة موالت مف اإللكترونا.ت



 سبعة موالت مف اإللكترونات.

 خمسة موالت مف اإللكترونات.

 -7عدد تأكسد الكبريت يساوي  +2في المركب :
H2SO3 
H2S2O3 
 - 8المركب الذى عدد تأكسد الكبريت فيو يساوى  -2ىو :
Na2SO3  .



Na2SO4



ال واحدًا مف اإللكترونات.
مو ً

SO3

MgS2O3 

H2S 
H2S 

 - 9المركب أو األيوف الذى عدد تأكسد النيتروجيف فيو يساوى  +5ىو :
NH2- 
NO3- 
NO2 

NO2- 

 - 10أحد المركبات التالية يكوف عدد التأكسد لمكربوف فيو يساوى صف اًر وىو:
C2H4 
Na2 CO3 
CO2 

C6H12O6 

ال عمى عممية التأكسد وىو :
 - 11أحد التغيرات التالية يعتبر مثا ً
MnO4- 
Cr2O72CrO22- 
BF4 - 
Mn2O72MnO4- 
 - 12أحد التغيرات التالية يحتاج الى عامؿ مختزؿ إلتمامو وىو :
SO3 
Cr2O72CrO4- 
MnO4- 
BF3
BF4- 
2-

MnO42BF3

2-

SO4
Mn2+

 - 13جميع النواتج التى تحتيا خط فى التفاعالت التالية تكونت نتيجة عممية أكسدة عدا واحد ىو :
Mg + Pb2+
Pb + Mg2+ 
2Cu2+ + 4I2CuI + I2 
2+
2Fe + Cl2
2Fe3+ + 2Cl- 
MnO2 + 4HCl
MnCl2 + 2H2O + Cl2 
 - 14أحد المعادالت التالية تمثؿ عممية أكسدة لمنوع الذي تحتو خط :






2Cu + I2
Sn2+ + Fe2+
2HCl + S
Cu2+ + 2H2O

Cu2+ + 4ISn4+ + Fe
H2S + Cl2
Cu(OH)2 + H+

 - 15يستخدـ غاز الكمور الستخالص البروـ مف ماء البحر طبقًا لمتفاعؿ التالى الذى يحدث فى وسط مائى:
2Na+ + 2Br- + Cl2
والمادة التى تعمؿ كعامؿ مؤكسد فى2Na+ + 2Cl- + Br2
التفاعؿ السابؽ:
Cl2 
Cl- 
Br- 
Na+ 
 - 16أحد التفاعالت التالية يمثؿ عممية إختزاؿ وىو:
SO3
SO42- 
HNO3
NO 

Mn2O3 
Cr2O72- 

 -17تفاعؿ األكسدة واإلختزاؿ التالى يدؿ عمى أف Fe2+ + Ni :

2+

Mn
CrO42Fe + Ni2+

 كاتيوف النيكؿ قد تأكسد ألنو إكتسب الكترونيف  .ذرة الحديد قد تأكسدت ألنيا فقدت الكترونيف.
 الحديد يقع تحت النيكؿ فى السمسمة الكيروكيميائية النيكؿ عامؿ مختزؿ أقوى مف الحديد.
 - 18فيما يمى أربعة تفاعالت جزئية واحداىا يمثؿ عممية أكسدة وىو:
SO32- 

SO42-

Mn2+ 

O2 

H 2O 2

CrO42- 

MnO4Cr2O72-

 - 19يتفاعؿ حمض الكبريتيؾ المركز كعامؿ مؤكسد فى أحد التفاعالت التاليو وىو:



Na2SO4 + H2O



2NaOH + H2SO4
NaCl + H2SO4

NaHSO4 + HCl

ZnSO4 + 2H2O + SO2 
(NH4)2SO4


Zn + 2 H2SO4
H2SO4 +2 NH3

 - 20أحد المركبات التالية يكوف عدد تأكسد الكربوف فييا كس ار وىو :
C3H8 
CH3CHO 
CO2 

C6H12O6 

السؤال الرابع :إمأل الفراغات فى الجمؿ والمعادالت التالية بما يناسبيا
 -1عدد تأكسد الحديد في المركب  K4Fe(CN)6يساوي ……………
 - 2حسب المعادلة التالية Sn4+ + 2Cr3+ + 7H2O :

14H+ + Sn2+ + Cr2O72-

فإف العامؿ المؤكسد ىو . . . . . . . . . .

 -3في التفاعؿ التالي Cu + Zn2+ :

Zn + Cu2+

المادة التى تأكسدت ىى  . . . . . . .والمادة التى أختزلت ىى . . . . . . . .
 - 4عدد التأكسد لمتميريوـ  Teفى المركب  Na2TeO4بساوى . . . . . . .

 - 5عدد التأكسد لمكربوف فى المركب الذى صيغتو  C6H12O6يساوى . . . . . .
 - 6عدد التأكسد لألكسجيف فى  OF2يساوى . . . . . . .
 - 7عدد التأكسد لمييدروجيف فى ىيدريد الصوديوـ  NaHيساوى . . . . . . .
 – 8عدد تأكسد األكسجيف في المركب الذي صيغتو  BaO2يساوي . . . . . . . . .
 – 9عدد تأكسد النحاس في األيوف  [ Cu(NH3)4 ]2+يساوي . . . . . . . . .

- 10

MnO4- + 2H2O + 3e-

MnO2 + . . . . .

 – 11عدد االلكترونات التي يفقدىا الكبريت في صيغة واحدة مف كبريتيد االنتيموف في التغير التالي:
SO42-

 Sb2S3يساوي . . . . . . . . . .

 – 12لوزف المعادلة التالية بطريقة أعداد التأكسد أكمؿ الفراغ :
-----NH3 + -----O2
----- NO + -----H2O
2 -13عدد تأكسد الكروـ في األيوف (  ) Cr2O7يساوي ...........
 -14التغير الكيميائي التالي :

SO32-

 -15في المعادلة الجزئية التالية :

SbCl5

األنتيموف (  ) Sbيساوي ............

 SO42يحتاج إتمامو إلي عامؿ ............. Sb2O3يكوف مقدار التغير الكمي في عدد تأكسد

 -16عدد التأكسد لمفوسفور في المركب  K4P2O7يساوي ...........
 -17يمزـ إلتماـ التفاعؿ التالي :
 -18نصؼ التفاعؿ التالي :

N2

2NH3

وجود عامؿ ...........

 Znيمثؿ عممية .............

ZnO22-

السؤال الخامس  :ضع عالمة ( )أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( ) أماـ العبارة الغير صحيحة فيما يمي:
 - 1المعادلة الجزئية التالية تمثؿ أكسدة أنيوف الكبريتيد (  ) S2-إلي (  ) SO42-في وسط حمضي
 S2-فإف عدد موالت اإللكترونات التي يفقدىا موؿ واحد مف أنيوف

SO42-

الكبريتيد يساوي ( . ) 4
 - 2التغير التالي CrO42-

2ال عمي عممية االختزاؿ .
 Cr2O7يعتبر مثا ً

 - 3يعتبر التحوؿ (  ) ClO-إلي (  ) ClO3-تفاعؿ أكسدة .
 - 4في التفاعؿ التالي Cr3+ :

 Cr2O72-يكوف التغير الكمي في عدد

التأكسد لمكروـ يساوي (. ) +6
 - 5التغير التالي :

BF4-

ال عمي عممية التأكسد .
 BF3يعتبر مثا ً

 - 6عدد التأكسد لألكسجيف في المركب الذي صيغتو  BaO2يساوي ( . )-2

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

 - 7عدد تأكسد النيتروجيف في المركب  NH4Clيساوي ( )+2

(

)

 - 8عدد التأكسد لمييدروجيف في مركب ىيدريد الميثيوـ واأللومنيوـ )  ( LiAlH4يساوي ()+1

(

)

ثبنيب /األسئلة المقبلية
السؤال السادس  ( :زن جميع المعادالت التالية بطريقة عدد التأكسد باالضافة لممطموب )
 -1زف المعادلة التالية بطريقة األيوف ػ الكتروف الجزئية في الوسط الحمضى مع تحديد العامؿ المؤكسد
والعامؿ المختزؿ
Cl2 + IO3-

IO4- + Cl-

 - 2زف المعادلة التالية بطريقة األيوف ػ الكتروف الجزئية في الوسط القموى مع تحديد العامؿ المؤكسد
والعامؿ المختزؿ
SO4 2- + Br -

SO2 + Br2
 -3المعادلة التالية غير موزونة:
+ Bi 3+

MnO4-

+ BiO3 -

2+

Mn

والمطموب  -1 :تحديد العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ
 -2وزف المعادلة بطريقة األيوف ػ إلكتروف الجزئية في وسط

الحمضى)

 -4المعادلة التالية غير موزونة:
Mn2+ + Br2

MnO4- + Br -

والمطموب  -1 :تحديد العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ
 -2وزف الم عادلة بطريقة األيوف ػ إلكتروف الجزئية في وسط الحمضى .
 -5المعادلة التالية غير موزونة:
Mn2+ + S

MnO4 + H2S

والمطموب  -1 :تحديد العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ
 -2وزف المعادلة بطريقة األيوف ػ إلكتروف الجزئية في وسط الحمضى

 - 6المعادلة التالية غير موزونة:
CH3OH + Cr2O7 2-

CH2O + Cr3+
والمطموب  -1 :تحديد العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ

 -2وزف المعادلة بطريقة األيوف ػ إلكتروف الجزئية في وسط الحمضى .

 - 7المعادلة التالية غير موزونة:
Cr 3 + SO4 2-

Cr2O72- + SO2

والمطموب  -1 :تحديد العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ
 -2وزف المعادلة بطريقة األيوف ػ إلكتروف الجزئية في وسط الحمضى .
 - 8المعادلة التالية غير موزونة:
I - + SO4 2-

IO4- + SO3 2-

والمطموب  -1 :تحديد العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ
 -2وزف المعادلة بطريقة األيوف ػ إلكتروف الجزئية في وسط الحمضى
 - 9المعادلة التالية غير موزونة:
MnO2 + N2

MnO4- + N2H4

والمطموب  -1 :تحديد العمؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ
 -2وزف المعادلة بطريقة األيوف ػ إلكتروف الجزئية في وسط القموي
 - 10المعادلة التالية غير موزونة:
Cr3+ + CH3CHO

Cr 2 O7 2 - + C2H5 OH

والمطموب  -1 :تحديد العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ
 -2وزف المعادلة بطريقة األيوف ػ إلكتروف الجزئية في وسط القموي .
 - 11حمض األكساليؾ  H2C2O4يوجد في العديد مف النباتات

زف التفاعؿ التالي بطريقة أنصاؼ التفاعالت في وسط حمضي
MnO4 - + C2O42Mn2+ + CO2

السؤال السابع :
أذكر نوع التغير في كؿ مما يمي
 MnO2 -1إلى MnO4-
 SO2 -2إلى SO3
 N2O4 -3إلى N2O
 BiO3 -4إلى Bi 3+

 - 5ايوف اكسيد إلى ايوف فوؽ اكسيد
السؤال الثامن :
أ _ زف المعادلة التالية بطريقة أعداد التأكسد وأنصاؼ التفاعالت في وسط حمضي :

NO + H3AsO4 - 1

-2

-3
-4

NO3- + H3AsO3

IO3 - + Cl -

ClO - + I -

Al 3+ + SO2

Al + SO4 2Cr2O72- + Cl -

Cr3+ + Cl2

SO42- + NO - 5

SO2 + NO3-

CO2 + Br- - 6

-7

H2C2 O4 + BrO3Sb2S3 + Cl- + NO3-

SbCL5 + SO42- + NO

ب  -زف المعادلة التالية بطريقة أعداد التأكسد وانصاؼ التفاعالت في وسط قموي :
MnO2 + N2 - 1

BrO3- + Br- - 2

SO4 2- + ClO2- - 3

MnO42- + IO4- - 4
CNO- + MnO2 -5
SO42- + I- - 6

MnO4- + N2 H4
Br2
SO32- + ClO3MnO4- + ICN- + MnO4S2 O32- + I2

السؤال التاسع :احسب عدد تأكسد العنصر الذي تحتو خط :

NaO2 ,KNO3 ,H2NOH, L i2U2O7 , NH4C2H3O2 , S2O5C l2 , UO22+ , VO2+ , H6TeO6

ثانياً  /الخاليا اإللكتروكيميائية

أوالً /األسئلة الموضوعية
السؤال األول  :أكمؿ الفراغات التالية بما يناسبيا :
-1

الفمز الذى لو جيد اختزاؿ  ...........يحؿ محؿ الفمز الذى لو جيد اختزاؿ .............فى محاليؿ أمالحو

-2

التفاعؿ الذى يحدث عف األنود أثناء تفريغ شحنة المركـ الرصاص ىو  .............أما التفاعؿ الذى

-3

يحدث التفاعؿ الكيميائى بشكؿ تمقائى مستمر اذا كانت قيمة الكاثود المحركة الكيربائية (جيد التفاعؿ)

يحدث عند الكاثود فيو .....................

 ..............واليحدث اذا كانت قيمة جيد التفاعؿ .............
 - 4فى جميع احتماالت االختزاؿ التى يمكف احداثيا كيربائيا عند الكاثود فاف النوع الذى لو  .............قيمة
جيد اختزاؿ ىو الذى يختزؿ اوال .

-5

فى جميع احتماالت األكسدة التى يمكف احداثيا كيربائيا عند األنود فاف النوع الذى لو  .............قيمة

جيد اختزاؿ ىو الذى يتأكسد أوال .

-6

اذا أردنا طالء ممعقة مف النحاس بطبقة مف الفضة بواسطة التحميؿ الكيربائى فاف الممعقة توصؿ بالقطب

 ..............لمبطارية وتوصؿ أسطوانة الفضة بالقطب  ...........لمبطارية
-7

الفمزات ذات جيود االختزاؿ  .................التوجد فى الطبيعة عمى الحالة العنصرية عند امرار تيار

كيربائى فى محموؿ مشبع مف كموريد الصوديوـ باستخداـ أقطاب مف الجرافيت فاف  ..............ىو الذى

يختزؿ عند الكاثود و  ..................ىو الذى يتأكسد عند األنود .
 - 8القوة المحركة الكيربائية لمخمية الجمفانية = ..................... - .................
-9

اذا كانت القوة المحركة الكيربائية القياسية لمخمية الجمفانية التالية Mg / Mg2+ // Lu3+ / Lu :

تساوي  0.12فولت وجيد االختزاؿ القياسي لممغنسيوـ يساوي  -2.3فولت فاف جيد االختزاؿ القياسي لقطب Lu3+/Lu

يساوي  ………..فولت
 - 10اذا كانت القوة المحركة الكيربائية لمخمية الجمفانية التالية  Ti / Ti+ // H+ / H2,Pt :تساوي  0.336فولت
فاف جيد االختزاؿ القياسى لقطب الثاليوـ =  ........فولت

- 11

اذا عممت أف جيد االختزاؿ القياسى لقطب  0.136- = Sn2+ / Snفولث  ،ولقطب  Ag+ / Agيساوى 0.8

فولت  ،فاف القوة المحركة الكيربائية القياسية لمخمية الجفانية التالية Sn/Sn2+//Ag+/Ag :
تساوى  ..........فولت .

 - 12اذا عممت أف جيد االختزاؿ القياسى لقطب - 0.76 = Zn2+ / Znفولت ،
لقطب  -1.18 = Mn2+/ Mnفولت  ،فاف التفاعؿ التالى Zn2+ + Mn :

Mn 2+ + Zn

..............بصفة تمقائية مستمرة .

 - 13الرمز االصطالحى لمخمية الجمفانية التالية ىو  Cr/Cr3+//Cr2O72-,Ptفإف التفاعؿ الكمػي الػذي يمثػؿ الخميػة
في وسط حمضي ىو ...........................................................
 - 14معادلة التفاعؿ الكمى الموزونة (فى الوسط الحمضى) والتى تحدث فى الخمية الجمفانية التالية :
Pt, H2O2 / O2 // Ce4+ / Ce3+ , Pt

ىى ...................

 - 15يحدث التفاعؿ الكيميائى كمػا ىػو مكتػوب بصػفة تمقائيػة مسػتمرة اذا كانػت اشػارة التغيػر فػى المحتػوى الحػرارى أو
اذا كانت اشارة القوة المحركة الكيربائية لمخمية الجمفانية التى تستخدمو ...................
 - 16تكػ ػ ػػوف اشػ ػ ػػارة األنػ ػ ػػود فػ ػ ػػى الخميػ ػ ػػة الجمفانيػ ػ ػػة  ..............بينمػ ػ ػػا تكػ ػ ػػوف اشػ ػ ػػارتو  ..............فػ ػ ػػى الخميػ ػ ػػة
األلكتروليتية .

 - 17معادلة التفاعؿ الكمى الموزونة (التفاعؿ يتـ فى الوسط الحمضى) والتى تحدث فى الخمية الجمفانية :
Pt, Mn2+ / MnO4- // Ce4+ / Ce3+
ىى ..................

 - 18فى خمية الوقود التى تستخدـ الييدروجيف واألكسجيف كمواد متفاعمة  ،يكوف الكاثود فييا ىو الحجرة التى يدفع
الييا غاز ...............................

 - 19عند أكسدة الماء يتصاعد غاز  ، ..............بينما عند اختزالو يتصاعد غاز ...............

 - 20عند التحميؿ الكيربائى لمحموؿ مائى مف يوديد البوتاسيوـ ( )KIبيف قطبيف خامميف  ،يتصاعد غاز ......
عند الكاثود  ،بينما يتكوف  ...............عند األنود .

 - 21فى الخمية الجمفانية تحدث عممية األكسدة عند  ..................بينما تحدث عممية  ...............عند
نفس القطب فى الخمية األلكتروليتية .
 - 22فى السمسة الكيروكيميائية  ،أقوى العوامؿ المختزلة ىى تمؾ األنواع الواقعة عمى  ...............السيـ وفى
أعمى ىذا الت رتيب  .وأقوى العوامؿ المؤكسدة ىى تمؾ األنواع الواقعة عمى  . ..............السيـ وأسفؿ ىذا

الترتيب .
 - 23فى جميع احتماالت األكسدة التى يمكف أحداثيا كيربائيا عند األنود  ،فاف النوع الذى لو قيمة جيد اختزاؿ ىو
الذى يتأكسد أوال .

 - 24فى جميع احتماالت االختزاؿ التى يمكف احداثيا كيربيا عند الكاثود  ،فاف النوع الذى لو  ........قيمة جيد
اختزاؿ  ،ىو الذى يختزؿ أوال .
 - 25يزداد جيد االختزاؿ لمكاتيوف عند  ..............وذلؾ عند مقارنتو بجيد اختزالو القياسى شريطة أف تبقى
جميع الظروؼ األخرى ثابتة .

 - 26يقؿ جيد االخت زاؿ لالنيوف عند  ............وذلؾ عند مقارنتو بجيد اختزالو القياسى  ،شريطة أف تبقى
جميع الظروؼ األخرى ثابتة .

 - 27عند إمرار تيار كيربائي مستمر في محموؿ بروميد النحاس  IIباستخداـ قطبيف مف البالتيف فإف أنيونات
البروميد  ...........................الكترونات .
-28

-29

الزوج القياسى الذى يمثمو التفاعؿ العكوس المتزف التالي -:
Zn
2e)Zn (s
(aq) +
يمكننا التعبير عنو بالرمز اإلصطالحي ...........................
2+

إذا عممت أف جيود اختزاؿ كؿ مف الفضة و المغنسيوـ ىي (  ) - 2.4 ،0.8فولت عمى الترتيب ،عند غمس

شريط مف المغنسيوـ في محموؿ نيترات الفضة يؤدي ذلؾ إلى اختزاؿ ...........................
-30

طبقاً لمتفاعؿ التمقائي التالي :

2+
)M(s) + X(aq

2+
)X(s) + M(aq

فإف العنصر االفتراض ( )Mيقع  ........................العنصر االفتراضي ( )Xفي سمسمة جيود االختزاؿ

-31إذا عممت أف جيود االختزاؿ القياسية لمعنصريف االفتراضية  Y , Xىي -:
(  )+1.06 , +1.36فولت عمى الترتيب فإف التفاعؿ التالي -:
X2+2NaY

2NaX+Y2

 ........................بشكؿ تمقائي

 -32يحؿ المغنسيوـ تمقائيا محؿ الرصاص في محاليؿ مركباتو مما يدؿ عمى أف جيد اختزاؿ الرصاص
 ......................مف جيد أختزاؿ المغنسيوـ .
 – 33إذا عممت أف جيد االختزاؿ القياسي لقطب الكادميوـ  Cd2+/Cd = - 0.4029 Vولقطب النحاس
 Cu2+ /Cu = + 0.337فإف القوة المحركة الكيربائية لمخمية الجمفانية التالي رمزىا االصطالحي

 Cd/Cd2+ (1M)// Cu2+(1M)/ Cuيساوي ........................
 – 34إذا كانت القوة المحركة الكيربائية القياسية لمخمية الجمفانية التالية :

 Ce/Ce2+(1M) // H+(1M)/ H2/Ptتساوي  +2.48 Vفإف جيد االختزاؿ القياسي لقطب السيريوـ
)  ( Ce2+/ Ceيساوي ..............

 – 35إذا كاف التفاعؿ التالي :

Zr4+ + 2Zn

Zr + 2Zn2+

يحدث تمقائي وبصفة مستمرة عند  25˚Cفإف فمز الزركونيوـ ) ............. (Zrمف حيث الترتيب

في السمسمة الكيروكيميائية .
 – 36في الخمية الجمفانية التالية  Sc/Sc3+(1M) // Zr4+(1M)/ Zr :فإف التفاعؿ الكمي الحادث فييا ىو
.................................................................... .........................

 – 37إذا كاف جيد االختزاؿ القياسي لقطب  (Sr2+/Sr )= -2.89 Vولقطب (Al3+/Al) = -1.67 V
فإف التفاعؿ التالي :

2Al3+ + 3Sr

 ........... 2Al + 3Sr2+بصفة تمقائية

السؤال الثاني :
أكتب بيف القوسيف كممة (صحيحة) اذا كانت العبارة صحيحة  ،وكممة (خطأ) اذا كانت العبارة خطأ لكؿ مما يمي
-1

تقؿ مقاومة الموصالت الفمزية كمما ارتفعت درجة الح اررة .

(

)

-2

فى الخاليا الجمفانية تكوف اشارة الكاثود ( )+بينما تكوف اشارتو ( )-فى الخاليا األلكتروليتية (

)

-3

اذا كاف جيد اختزاؿ المغنسيوـ ىو ( )2.4-فولت  ،وجيد اختزاؿ النحاس ( )0.34+فولت  ،فاف غمس
(

شريط مغنسيوـ فى محموؿ كبريتات النحاس (  )يؤدى الى أكسدة المغنسيوـ .

)

 - 4اذاعممت أف جيد االختزاؿ القياسى لقطب (  0.4 - = ) Cd 2+/ Cdفولت  ،ولقطب  0.34فولت يساوى 0.34
فولت  ،فاف القوة المحركة الكيربائية لمخمية الجمفانية التالية Cd / Cd 2+ // Cu 2+ / Cu:

يساوى  0.74فولت .

(

)

 - 5اذا كانت القوة المحركة الكيربائية القياسية لمخمية الجمفانية التالية Ce / Ce3+ // H+ / H2 ,Pt :
تساوى  2.48فولت  ،فاف جيد االختزاؿ لقطب السريوـ (  2.48- = )Ce3+/Ceفولت .

-6

اذا كاف التفاعؿ التالى Zr4+ + Zn :

(

)

Zr + 2Zn2+

يحدث تمقائيا وبصفة مستمرة عند  25س  ،فاف فمز الزركونيوـ ( )Zrيسبؽ مف حيث الترتيب فى السمسمة

الكيروكيميائية .
-7

(

)

اذا عممت أف جيد االختزاؿ القياسى لقطب  0.76- = Zn2+ / Znفولت  ،وأقطاب  Sc3+ / Scيساوى

 -2.1فولت  ،فاف القطب السالب لمخمية الجم فانية المكونة مف ىذيف القطبيف ىو قطب الخارصيف (

 - 8فى الخمية الجمفانية التالية :
4Sc3+ + 3Zr

 Sc / Sc 3+ // Zr4+ / Zrفاف التفاعؿ الكمى الحادث فييا ىو :
(

4Sc + 3 Zr4+

 - 9اذا كانت القوة المحركة الكيربائية القياسية لمخمية الجمفانية التالية :

)

Ga / Ga 3+ // H+ / H2,Pt

تساوى  0.529فولت  ،فاف جيد االختزاؿ القياسى لقطب الجاليوـ  0.529- = Ga/Ga3+فولت (

 - 10اذا كاف التفاعؿ التالى يحدث بصفة تمقائية :

)

3Ca2+ + 2Cr

فاف الكروـ يسبؽ الكالسيوـ مف حيث الترتيب فى السمسمة الكيروكيميائية .

)

3Ca + 2Cr3+
(

)

 Al + 3Sr3+يحدث بصفة تمقائية (.

)

 - 11اذا كاف جيد االختزاؿ القياسى لقطب  (- 2.89 )= Sr2+ / Srفولت ولقطب  Al3+ / Alيساوى ) ( - 1.76
فولت  ،فاف التفاعؿ التالى 3Sr + 2Al3+ :

 - 12عند التحميؿ الكيربائى لمحموؿ مائى مف كموريد الصوديوـ بيف قطبيف خامميف وفى أنبوبة عمى شكؿ حرؼ
( ، )Uتزرؽ صبغة عبارد الشمس الحمراء اذا وضعت عند االنود وذلؾ أثناء التحميؿ الكيربائى (

)

(

)

 - 13يقع الميثيوـ أعمى السمسمة الكيروكيميائية بينما يقع الفمور أسفميا فيكوف أنيوف الفموريد عامالً مؤكسداً أقوى
بكثير مف عنصرالميثيوـ .

-14

يمكف لمكمور أف يحؿ محؿ اليود في محاليؿ مركباتو مما يدؿ عمى أف اليود يسبؽ الكمور في السمسمة

الكيروكيميائية

(

)

في السمسمة الكيروكيميائية .

(

)

-15

يحؿ المغنسيوـ تمقائيًا محؿ الحديد في محاليؿ أو مصاىير مركباتو مما يدؿ عمى أف المغنسيوـ يمي الحديد

السؤال الثالث  :ضع عالمة ( )أماـ أنسب اجابة لكؿ مف الجمؿ التالية :
-1

اذا كانت جيود االختزاؿ القياسية لكؿ مف القصدير والفضة عمى الترتيب ىى ( )0.799( ، )0.631-فولت

فاف قيمة القوة المحركة الكيربائية لخمية أقطابيا منيا تساوى بالفولت :
- 0.633 
- 0.17 
- 0.935 
-2



- 0.875

اذا عممت أف جيود االخت ازؿ القياسية لمكالسيوـ والنحاس والفضة والخارصيف والرصاص والحديد ىى

( ) -0.44( ، ) -0.126( ، )- 0.76( ، ) -2.9( ، )0.8( ، )0.34( ، ) -2.86فولت عمى الترتيب فاف الفئة
المرتبة تصاعديا بالنسبة لنشاط فمزاتيا ىى :
الكالسيوـ ثـ الحديد ثـ البوتاسيوـ

البوتاسيوـ ثـ الرصاص ثـ الحديد

 البوتاسيوـ ثـ الرصاص ثـ الخارصيف
 الفضة ثـ النحاس ثـ الخارصيف

 – 3أربع قطع مف النحاس والصوديوـ والفضة والرصاص غمرت فى محاليؿ أمالح مختمفة فالفمز الذى يتغطى
بطبقة مف فمز أخر نتيجة غمره فى المحموؿ ىو :

النحاس فى محموؿ كبريتات الحديد 
الفضة فى محموؿ فترات الرصاص

 الصوديوـ فى محموؿ كبريتات الخارصيف
 الحديد فى محموؿ كموريد النحاس 

 - 4أفضؿ العوامؿ المختزلو مف األنواع التالية (جيود اختزاليا بيف القوسيف) ىو
النحاس ()0.34فولت

 الخارصيف ( )076-فولت

األلومنيوـ ( )1.67-فولت

 الصوديوـ ( )2.7-فولت

-5

أفضؿ العوامؿ المؤكسدة مف األنواع التالية (جيود اختزاليا بيف القوسيف) ىو :

 )0.34( Cu2+/Cu فولت

 )0.14-( Sn2+ / Sn فولت

 )1.36( Cl2/Cl- فولت

 2( S2O82-/ SO42- فولت)

 - 6اذا كانت جيود االختزاؿ القياسية لمكمور والبروـ ىى  1.065 ، 1.36فولت عمى الترتيب فاف قيمة جيد التفاعؿ
التالى :

)0.425-( 

2HCl + Br2

Cl2 + 2HBr

)0.295( 

)0.295-( 

 )0.77( فولت

 - 7اذا عممت أف جيود االختزاؿ القياسية لكؿ مف النحاس والذىب والمغنسيوـ ىى ، 1.498 ، 0.34 ( :
 ) -2.363فولت عمى الترتيب فاف أحد التفاعالت التالية ال يحدث تمقائيا -:
Au3+(aq) + Cu(s) 

)Cu 2+(aq) + Au(s

Cu2+(aq) + Au

)Cu(s) + Au3+(aq

)Cu(s) + Mg2+(aq

)Cu2+(aq) + Mg(s



)(s



Au(s) + Mg2+(aq) 

)Mg(s) + Au3+(aq

 - 8أمر تيار كيربائى بيف قطبيف مف الكربوف فى خمية الكتروليتية عمى شكؿ حرؼ  Uتحتوى عمى كموريد صوديوـ
و فينولفثاليف وكذلؾ :

يتكوف المحموؿ بالموف األحمر عند الكاثود

 يتموف المحموؿ بالموف األحمر عند األنود

تموف المحموؿ بالموف األحمر عند كؿ مف القطبيف

 عدـ تكوف المحموؿ عند أى مف القطبيف

-9

عند التحميؿ الكيربائى لمصيور  NaClتكوف النواتج النيائية ىى :

 الكمور عند األنود وىيدروكسيد الصوديوـ عند الكاثود

 الصوديوـ عند الكاثود والكمور عند األنود

الصوديوـ عند الكاثود والييدروجيف عند األثود

 الصوديوـ عند اآلنود والكمور عند الكاثود

 - 10أثناء التحميؿ الكيربائى لمحموؿ  CuSO4بيف قطبى نحاس يكوف الناتج عند األنود :
كاتيونات نحاس مف مادة القطب

 ىيدروجيف مف الماء

أكسجيف مف الماء

 ثانى أكسيد كبريت مف الكبريتات

 - 11عند التحميؿ الكيربائى لمحموؿ كموريد الصوديوـ بيف أقطاب مف الكربوف :

 يتصاعد غاز  O2عند األنود نتيجة ألكسدة الماء وينفصؿ الصوديوـ عند الكاثود
 يتصاعد غاز  H2عند األنود نتيجة الختزاؿ الماء
 ينفصؿ الصوديوـ عند الكاثود
 يتصاعد  Clعند األنود و  H2عند الكاثود نتيجة ألكسدة الكمور واختزاؿ الماء

 - 12أثناء عممية تفريغ شحنة المركـ الرصاصى :
 تتأكسد ذرات الرصاص ويزداد تركيز الحمض

 تتأكسد ذرات الرصاص ويقؿ تركيز الحمض

تختزؿ  Pb2+ويزاد تركيز الحمض

 تختزاؿ  Pb2+ويقؿ تركيز الحمض

 - 13اذا عممت أف جيود االختزاؿ لعناصر  :الكالسيوـ = ( )2.86-فولت  ،النحاس = ( )0.34+فولت  ،الفضة
= ( )0.8+فولت  ،البوتاسيوـ ( )2.9-فولت  ،الخارصيف = ( )0.76-فولت  ،الرصاص = ( )0.13-فولت ،

الحديد = ( )0.44-فولت فاف الفئة المرتبة تصاعديا بالنسبة لنشاط فمزاتيا ىى :

 البوتاسيوـ ثـ الرصاص ثـ الحديد .

 الكالسيوـ ثـ الحديد ثـ البوتاسيوـ

 الفضة ثـ النحاس ثـ الخارصيف .

 البوتاسيوـ ثـ الرصاص ثـ الخارصيف .

 - 14مستعينا بجيود االختزاؿ بالكتاب المدرسي فإف أكثر الفمزات التالية قدرة عمى فقد االلكترونات أثناء التفاعؿ
الكيميائى ىو :

 النحاس .

 الفضة .

 الصوديوـ .

 الزئبؽ .

 - 15أقؿ الفمزات التالية قدرة عمى فقد االلكترونات أثناء التفاعؿ الكيميائى ىو :
الرصاص .

 الماغنسيوـ

 النحاس

 الصوديوـ

 - 16أربع قطع فمزية مف النحاس والصوديوـ والفضة والرصاص غمرت فى محاليؿ مختمفة كما ىو مبيف فالفمز
الذى يتغطى بفمز أخر نتيجة غمره فى المحموؿ ىو :

 الصوديوـ فى محموؿ كبريتات الخارصيف .

النحاس فى محموؿ كبريتات الحديد 

 الرصاص فى محموؿ كموريد النحاس 

الفضة فى محموؿ نيترات الرصاص

 - 17مستعينا بجيود االختزاؿ بالكتاب المدرسي فإف الفمز الذى يغمس فى محموؿ كبريتات النحاس  واليحدث
أى تغير كيميائى ىو :

الحديد

 الماغنسيوـ

 الفضة

 الخاصيف

 - 18اذا كانت قيمة جيد االختزاؿ لمكمور ىى ( )1.36+فولت  ،وقيمة جيد االختزاؿ لمبروـ ىى ( )1.065+فولت
 ،فاف قيمة جيد التفاعؿ التالى -:

 )- 2.245 ( فولت

2HCl + Br 2

 ) -0.295( فولت

Cl2 + 2HBr

 ) +0295( فولت

تكوف :

 ) +0.77( فولت .

 - 19اذا كاف جيد اختزاؿ  Sn4+الى  Sn2+ىو ( 0.15فولت) وجيد اختزاؿ  Fe3+الى  Fe2+ىو ( 0.75فولت)
فاف جيد التفاعؿ
 -0.6 فولت

Sn4+ + Fe2+
 -0.9 فولت

Sn2+ + Fe3+
 +0,6 فولت

 + 0.9 فولت .

 - 20اذا كاف جيد االختزاؿ لمخارصيف = ( ) -0.762فولت  ،وجيد االختزاؿ لمفضة = ( ) +0.8فولت  ،وجيد






االختزاؿ لمذىب = ( ) +1.498فولت فاف التفاعؿ الذى اليحدث تمقائيا ىو :
Ag + Au3+
Ag+ + Au
Au + Ag+
Au3++Ag
Zn + Au3+
Zn2+ +Au
Zn + Ag+
Zn2+ + Ag

 - 21اذا كاف جيد اختزاؿ النحاس = ( ) +0.34فولت  ،وجيد اختزاؿ الذىب = ( ) +1.498فولت  ،وجيد اختزاؿ
الماغنسيوـ = ( ) -2.363فولت  ،فاف أحد التفاعالت األتية اليحدث تمقائيا وىو :
Cu + Au3+
Cu2+ + Au




Au3+ + Cu

Au + Cu2+



Mg2+ +Cu

Mg + Cu2+

Mg + Au3+
Au + Mg2+ 
 - 22عند تفريغ المركـ الرصاصى :
 فانو يسمؾ كخمية الكترولبتية.

 يقؿ تركيز حمض الكبريتيؾ فيو .

يزداد تركيز حمض الكبريتيؾ فيو .

 تبقى قوتو المحركو الكيربائية ثابتو .

 - 23عندما تبدأ خمية المركـ الرصاصى باعطاء التيار الكيربائى (تفريغ الشحنة) :
يتصاعد الييدروجيف عند الكاثود واألكسجيف عند األنود .

 يتحوؿ ثانى أكسيد الرصاص الى رصاص عند الكاثود ويتصاعد األكسجيف عند األنود .
 تترسب كبريتات الرصاص عمى كؿ مف األنود والكاثود .
 تترسب كبريتات الرصاص عمى األنود ويتحوؿ ثانى أكسيد الرصاص الى رصاص عند الكاثود.

 - 24أثناء تفريغ شحنة المركـ الرصاصى -:

 تتأكسد ذرات الرصاص ويزداد تركيز الحمض

 تتأكسد ذرات الرصاص ويقؿ تركيز الحمض

 تختزؿ ذرات الرصاص ويزداد تركيز الحمض.

 تختزؿ ذرات الرصاص ويقؿ تركيز الحمض

 - 25خاليا الوقود :

 تعتبر مف الخاليا االلكتروليتية

 األلكتروليت فييا ىو كموريد البوتاسيوـ .

 ينتج عنيا طاقة كيربائية وماء .

 ينتج عنيا طاقة كيربائية فقط .

 - 26عند تحميؿ محموؿ مشبع لكموريد الصوديوـ كيربائيا فاف ما يحدث عند الكاثود ىو أف :
 أيونات الكموريد تفقد الكترونات

 يحدث أكسدة لمماء ويتصاعد غاز األكسجيف

 يحدث اختزاؿ لمماء ويتصاعد غاز الييدروجيف .

 أيونات الصوديوـ تكتسب الكترونات .

 - 27مستعينا بجيود االختزاؿ بالكتاب المدرسي فإف عند امرار تيار كيربائى فى محموؿ يحتوى عمى الكاتيونات
التالية بالتركيز نفسو فاف الكاتيوف الذى يختزؿ أوال ىو :

H+ 
Na+ 

2+

Cu



3+

Fe

 - 28إذا كاف جيد االختزاؿ القياسي لكؿ مف األقطاب التالية -:
 )0.8+( = Ag+ /Agفولت  )0.23-( = Ni2+ / Ni ،فولت  )2.711-( = Na+/Na ،فولت  ،فإف جميع العبارات
التالية صحيحة عدا واحدة منيا ىي -:

 أفضؿ عامؿ مؤكسد ىو ()Ag+

 أفضؿ عامؿ مختزؿ ىو ()Na

 النيكؿ لو القدرة عمى أكسدة الفضة .

 النيكؿ يسبؽ الفضة في السمسمة الكيروكيميائية .

 -29المعادلة التالية تمثؿ التفاعؿ الكمي خمية جمفانية -:
)Zn2+ + H2 (g
)(aq
ومنو تستدؿ عمى أف -:

+

Zn (s) + 2M

)(aq

 جيد اختزاؿ الخارصيف اكبر مف جيد اختزاؿ الييدروجيف.
 الخارصيف يمي الييدروجيف في السمسمة الكيروكيميائية .
 الخارصيف عامؿ م ختزؿ أقوى مف الييدروجيف.

 الخارصيف عامؿ مؤكسد أقوى مف الييدروجيف .
 - 30خمية جمفانية رمزىا اإلصطالحي :
)Pt /H2(1atm ) / H+ (1M) // Cu2+ (1M) /Cu(s
)(aq

)(aq

)(g

فإذا عممت أف جيد اإلختزاؿ القياسي لمنحاس =  0.34+فولت فإف جميع العبا ارت التالية صحيحة عدا واحدة ىي :

 تسري اإللكترونات مف قطب الييدروجيف إلى قطب النحاس في الدائره الخارجية .
 القوة المحركة الكيربائية لمخمية = جية االختزاؿ القياسي لمنحاس .

 جيد الكسدة القياسي لمنحاس= القوة المحركة الكيربائية لمخميو مسبوقًا بإشارة سالبة .
 التفاعؿ الكمي لمخميو Cu + 2H+
-31

Cu2+ + H2

أقؿ الفمزات التاليو قدرة عمى فقد الكترونات أثناء التفاعالت الكيمائية ىو -:

 الخارصيف ( 0.762-فولت)
 الرصاص ()0.126-

 الزئبؽ ( 0.851فولت)
النحاس ( 0.34فولت )

-32جميع م ا يمي مف تغيرات تحدث عند وضع قطعة مف الخارصيف في محموؿ كبريتات نحاس  IIعدا واحداً ىو
 تنتج طاقة ح اررية

 يتغطى الخارصيف بطبقة مف النحاس

 يبيت لوف المحموؿ.

 يتولد تيار كيربي

 0.126-( Pb فولت)

 0.34+( Cu فولت)

 2.925-( Rb فولت)

 0.28-( Co فولت)

-33

الفمز الذى لو اكبر قدرة عمى فقد االلكترونات أثناء التفاعؿ الكيميائي مف بيف الفمزات التالية ىو :

-34

جميع ما يمي مف تغيرات تحدث في خمية الوقود المستخدـ فييا الييدروجيف واألكسجيف عدا واحداً ىو-:

 يتأكسد الييدروجيف يتفاعمو مع ()OH-
 يختزؿ األكسجيف بتفاعمو مع الماء
-35

 يتـ الحصوؿ عمى طاقة كيربائية مباشرة.

 تنتج مواد كيميائية مموثو لمبيئة .

عند التحميؿ الكيربائي لمحموؿ مشبع مف كموريد الصوديوـ باستخداـ قطبيف مف الكربوف فإنو-:

 تختزؿ كاتيونات الصوديوـ عند الكاثود.

 يتأكسد الماء عند األثود .

 يتأكسد انيونات الكموريد عند الكاثود .

 تبقى قيمة األس الييدروجيني لممحموؿ ثابتة .

ثبنيبً /األسئلة المقبلية
السؤال الرابع  :عمؿ لكؿ مما يمى تعميال عمميا سميما مستعينا بجيود االختزاؿ بالكتاب المدرسي :
-1

اليمكف الحصوؿ عمى غاز الفمور )  )F2بالتحميؿ الكيربائى لمحاليؿ مائية تحتوي عمى أنيونات الفموريد

-2

اليمكف الحصوؿ عمى فم ز األلومنيوـ بالتحميؿ الكيربائى لمحموؿ مائى ألحد أمالحو مثؿ ()Al2(SO4)3

-3

قياس كثافة الكتروليت المركـ الرصاصى داللة عمى حالة الشحنة الكيربائية المتاحة فيو .

-4

اليمكف تحميؿ الماء النقى كيربائيا ويمكف تحميمو بإضافة قطرات مف حمض الكبريتيؾ المخفؼ .

 -5عند تحميؿ الماء النقى كيربائيا المضاؼ اليو قطرات مف حمض الكبريتيؾ المخفؼ يعتبر الحمض عامؿ
حفاز .

-6

اليمكف وجود كاتيوف القصدير ( )Sn2+مع كاتيوف الحديد ( )Fe3+فى محموؿ مائى واحد .

-7

عند التحميؿ الكيربائى لمحموؿ مائى مف كموريد الصوديوـ بيف قطبيف خامميف يتصاعد غاز الكمور عند

(عمما بأف جيد  0.15 = Sn2+ / Sn4+فولت  0.77 = Fe3+ / Fe2+ ،فولت)

األنود وال يتصاعد غاز األكسجيف(. )O2
 - 8عند وضع قطعة مف فمز الخارصيف في محموؿ كبريتات النحاس  IIالزرقاء تتكوف طبقة بنية اسفنجية عمى
سطح قطعة الخارصيف ويبيت لوف محموؿ كبريتات النحاس . II

 - 9تتكوف كبريتات الرصاص عند كؿ مف أنود وكاثود المركـ الرصاصي أثناء عممية تفريغ المركـ .
 - 10تتأكسد أنيونات الكموريد وال تتأكسد جزئيات الماء عند اجراء التحميؿ الكيربي لمحموؿ مشبع مف كموريد
الصوديوـ باستخداـ اقطاب كربوف (جرافيت ) .
 - 11ال يمكف الحصوؿ عمى فمز االلومنيوـ عمميا باختزاؿ كاتيوناتو في المحاليؿ المائية بالتحميؿ الكيربائي

(جيد االختزاؿ القياسي لمماء لالختزاؿ =  0.41 -فولت  ،جيد اإلختزاؿ القياسي لأللومنيوـ =  1.67-فولت )

 - 12يمكف الحصوؿ عمى فمز النحاس بالتحميؿ الكيربائي لممحاليؿ المائية لمركباتو  ،بينما ال نستطيع الحصوؿ
عمى فمز األلومنيوـ بنفس الطريقة .

 - 13يتكوف اليود بالتحميؿ الكيربائي لمحموؿ يوديد البوتاسيوـ وال يتكوف الفمور بالتحميؿ الكيربائي لمحموؿ فموريد
البوتاسيوـ .

السؤال الخامس  :حؿ جميع األسئمة التالية مستعينا بجيود االختزاؿ بالكتاب المدرسي عند المزوـ :
 - 1أكتب الرمز االصطالحى لمخمية الجمفانية التى تستخدـ التفاعؿ التالى :
Pt, Cl2 (g) + 2 I2Cl- + I2 ,Pt
أ  -أحسب القوة المحركة الكيربائية ليذه الخمية الجمفانية  ،عمما بأف االختزاؿ القياسى لقطب = Cl2 / Cl-
 1.36فولت  ،ولقطب  0.54 = I2 / I-فولت

ب  -أى القطبيف يكوف كاثودا فى ىذه الخمية ؟
 -2بالنسبة لمتفاعؿ الكيميائى التالى Cr3+ + MnO4- :

Pt ,Mn2+ + Cr2 O72-,Pt

أ -أكتب معادلة كيميائية موزونة لنصؼ تفاعؿ األكسدة .
ب -أكتب معادلة كيميائية موزونة لنصؼ تفاعؿ االختزاؿ .
جػ -أكتب الرمز االصطالحى لمخمية الجمفانية التى يمكف أف تستخدـ ىذا التفاعؿ

د -أحسب القوة المحركة الكيربائية القياسية ليذه الخمية الجمفانية  ،عمما بأف جيد االختزاؿ القياسى فى الوسط

الحمضى لقطب  1.49 = MnO4-/Mn2+فولت  ،ولقطب  1.37 = Cr3+/Cr2O72-فولت .
ىػ -ىؿ يحدث ىذا التفاعؿ بصفة تمقائية مستمرة ؟ ولماذا ؟

 - 3أرسـ شكال تخطيطيا لمخمية الجمفانية التي رمزىا االصطالحي
Al/ Al3+ (1M)//Fe2+(1M)/Fe
ب -بيف عمى الرسـ كال مف الكاثود واالنود

جػ -بيف عمى الرسـ حركة االلكترونات فى الدائرة الخارجية وحركة األيونات فى أنصاؼ الخمية
د -أكتب معادلتى نصؼ التفاعميف الحادثيف فى الخمية  ،ثـ معادلة التفاعؿ الكمى الموزونة .

ىػ -أحسب القوة المحركة الكيربائية القياسية ليذه الخمية الجمفانية  ،عمما بأف جيد االختزاؿ القياسى لقطب
 1.67- = Al/Al3+فولت  ،ولقطب  0.44- = Fe2+/Feفولت
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دخمت خمية النيكؿ  -الكادميوـ ميداف االستخداـ حديثا  ،وفيما يمى التفاعؿ الكمى الحادث فى ىذه الخمية

عندما تعطى تيا ار كيربائيا :

Ni(OH)2 + Cd(OH)2

Cd + NiO2

واأللكتروليت الموجود فى الخمية ىو ىيدروكسيد البوتاسيوـ

أ -أكتب معادلة التفاعؿ موزونة عند األنود فى ىذه الخمية
ب -أكتب معادلة التفاعؿ موزونة الحادث عند الكاثود فى ىده الخمية

جػ -أكتب الرمز االصطالحى ليذه الخمية الجمفانية

د -أحسب القوة المحركة الكيربائية القياسية ليذه الخمية عمما بأف جيد األختزاؿ القياسى
لقطب  0.81- = Cd(OH)2/Cdفولت  0.49 = NiO2/ Ni(OH)2 ،فولت
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بالنسبة لمتفاعؿ الكيميائى التالى :

Mn2+ + Cl2

MnO2 + Cl-

أ -أكتب معادلة تفاعؿ األكسدة موزونة

ب -أكتب معادلة تفاعؿ االختزاؿ موزونة

جػ -أكتب الرمز االصطالحى لمخ مية الجمفانية التى يمكف أف تستخدـ ىذا التفاعؿ
د -أحسب القوة المحركة الكيربائية القياسية ليذه الخمية الجمفانية عمما بأف جيد االختزاؿ القياسى
لقطب  1.23 = MnO2/Mn2+فولت  ،ولقطب  1.36 = Cl2/Cl-فولت .

ىػ -ىؿ يحدث ىذا التفاعؿ بصفة تمقائية مستمرة ؟

و -ىؿ يتفاعؿ ثانى أكسيد المنجنيز ( )MnO2مع محموؿ مائى مف حمض الييدروكموريؾ
تركيزه  1موؿ  /لتر

اذا أعطيت أنصاؼ التفاعالت التالية :

-6
()1

Mn , E = -1.03 V

()2

2Cl- , E =1.36 V

Mn2+ + 2eCl2 + 2e-

أ -أى ىذيف النصفيف مف التفاعالت يسمؾ سموؾ االنود ؟
ب -أكتب الرمز االصطالحى لمخمية الجمفانية التى يمكف أف تستخدـ ىذيف النصفيف مف التفاعالت .
جػ  -أكتب معادلة التفاعؿ الكمى الحادثة فى ىذه الخمية
-7

تـ تكويف خمية جمفانية مف قطب خارصيف مغمور جزئيا فى محموؿ تركيزه  1موؿ  /لتر مف كموريد

الخارصيف ( ) ZnCl2كنصؼ خمية  ،ومف قطب جاليوـ مغمور جزئيا فى محموؿ تركيزه  1موؿ  /لتر مف كموريد
الجاليوـ ( )GaCl3كنصؼ خمية أخر  ،وصؿ النصفاف بقنطرة ممحية  ،فاذا كانت القوة المحركة الكيربائية
القياسية ليذه الخمية =  0.23فولت  ،وكاف قطب الخارصيف ىو القطب السالب :

أ -ارسـ شكال تخطيطيا ليذه الخمية الجمفانية
ب -بيف عمى الرسـ حركة االلكترونات فى الدائرة الخارجية  ،وحركة األيونات فى المحاليؿ األلكترولتية

جػ -أكتب معادلة التفاعؿ الحادث عند كؿ مف االنود والكاثود .

د -أكتب معادلة التفاعؿ الكمى موزونة والذى يحدث فى ىذه الخمية الجمفانية
ىػ -أكتب الرمز االصطالحى ليذه الخمية الجمفانية
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خمية جمفانية تتكوف مف نصفيف أحدىما يحتوى عمى قطب نيكؿ مغمور فى محموؿ نترات نيكؿ Ni(NO3)3

ويتكوف األخر مف قطب نحاس مغمور فى محموؿ نترات النحاس  Cu(NO3)2 بحيث يكوف تركيز المحموؿ

لكؿ منيا موؿ  /لتر وعند  15س فاذا عممت أف جيد االختزاؿ القياس لمنيكؿ ( )0.23-فولت وجيد االختزاؿ
القياسى لمنحاس ( )0.34فولت أجب عما يأتى :

أ -ارسـ شكال تخطيطيا لمخمية مبينا عمييا كؿ مف األنود والكاثود
ب -بيف عمى الرسـ اتجاه سرياف االلكترونات فى الدائرة الخارجية
جػ -أكتب الرمز االصطالحى ليذه الخمية

د -أكتب التفاعالت التى تحدث فى كؿ مف نصفى الخمية ثـ أكتب التفاعؿ الكمى لمخمية

ىػ -أحسب القوة المحركة الكيربائية لمخمية
و -وضح اتجاه سرياف كؿ مف الكاتيونات واالتيونات
ز -أى القطبيف تزداد كتمة وأييا تقؿ كتمة ولماذا ؟

ح -وضح الطرؼ السالب والطرؼ الموجب لمخمية .

-9

دائرة كيرائية تتكوف مف مصدر لمتيار الكربائى ومصباح وخميتيف مف ساريتا كؿ منيما مف الكربوف

ومتصمتاف عمى التوالى فى أحدى الخميتيف مصيور  NaClوفى الثانية محموؿ  NaClمشبع .

أ -لماذا اليضىء المصباح إالبعد صير كموريد الصوديوـ

ب -بيف بالمعادالت نواتج التحميؿ الكيربائى فى كؿ مف الخميتيف .
 - 10خميو جمفانية تتكوف مف نصفيف احدىما قطب ق صدير مغمور جزئيا فى محموؿ مف  Sn 2+تركيزه ()1
موؿ/لتر ،اآلخر لقطب فضو مغمور جزئياً فى محموؿ مف كاتيونات  Ag+تركيزه ( )1موؿ  /لتر.

فإذا عممت أف جيد اإلختزاؿ القياسي لمقصدير يساوى (  ) 0.14 +فولت ولمفضة يساوى (  ) 0.8 +فولت ،أجب
عما يمي -:
أ  -أرسـ شكال تخطيطيًا لمخمية موضحاً عميو كؿ مف األنود ،والكاثود واتجاه حركة االلكترونات فى الدائرة الخارجية

ب  -أكتب المعادالت الكيمائية لمتفاعالت الحادثة عند كؿ مف األنود والكاثود والتفاعؿ الكمي .
جػ -أكتب الرمز االصطالحى لمخمية.
د  -أحسب القوة المحركة الكيربائية لمخمية.

 - 11خميو جمفانيو مكونو مف نصفيف أحدىما الومنيوـ مغمور جزئيًا فى محموؿ كاتيونات  Al3+تركيزه

1موؿ/لتر واآلخر القطب كروـ مغمور جزئيًا فى محموؿ مف كاتيونات  Cr3+تركيزه ( )1موؿ/لتر،
فإذا عممت أف جيد اإلختزاؿ القياسي لأللمونيوـ ( )1.67-فولت ولمكروـ ( )0.74-فولت.

ال تخطيطياً لمخمية موضحًا عميو كؿ مف األنود ،الكاثود ،واتجاه حركة اإللكترونات فى الدائرة
أ  -إرسـ شك ً
الخارجية.

ب  -اكتب الرمز االصطالحى لمخمية.
جػ  -أحسب القوة المحركة الكيربائية لمخمية.
 - 12خميو جمفانية يحدث فييا التفاعؿ الكمي الذى تمثمو المعادلة التالية:
)2Al(s) + 3Ni2+(aq
)2Al3+(aq) + 3Ni(s
فإذا عممت أف جيد اإلختزاؿ القياسي لأللومنيوـ ( 1.67- = )A13+ / A1فولت وجيد اإلختزاؿ القياسي لمنيكؿ
( 0.23 = )Ni2+ / Niفولت .وأف تركيز المحوليف فى نصفى الخمية ىو ( )1موؿ/لتر عند  25س
ال تخطيطياً لمخمية موضحًا عمى الرسـ األنود ،والكاثود ،واتجاه سرياف اإللكترونات فى الدائرة
أ  -ارسـ شك ً
الخارجية.

ب  -اكتب التفاعالت التى تحدث فى كؿ مف نصفى الخمية.
جػ  -احسب القوة المحركة الكيربائية لمخمية.
د  -أكتب الرمز اإلصطالحي لمخمية .

 - 13أكتب المعادالت الكيميائية التي تحدث داخؿ كؿ مف المركـ الرصاصي والعمود الجاؼ وخمية الوقود
( عممية تفريغ البطارية ) عند كؿ مف األنود والكاثود ومعادلة التفاعؿ الكمي لممركـ.
 - 14خمية جمفانية تتكوف مف نصفيف أحدىما قطب منجنيز مغمور جزئيا في محموؿ مف كاتيونات  Mn2+تركيزه
موؿ/لتر .واآلخر قطب رصاص مغمور جزئيا في محموؿ مف كاتيونات  Pb2+تركيزه موؿ/لتر  .واألخر قطب
رصاص جيد اإلختزاؿ القياسي لممنجنيز يساوي ) ( 1.03-فولت والرصاص يساوي )  ( 0.13-فولت .

أ  -ارسـ شكال تخطيطيا لمخمية موضحا عميو لؾ مف األنود والكاثود واتجاه حركة  -اإللكترونات في الدائرة
الخارجية.
ب  -أكتب معادلة التفاعؿ الكيميائي الحادث عند كؿ مف األنود والكاثود والتفاعؿ الكمي لمخمية.
جػ  -أكتب الرمز اإلصطالحي لمخمية.

د  -احسب القوة المحركة  -الكيربائية لمخمية .
 - 15لخاليا الوقود أىمية خاصة في سفف الفضاء  .والمطموب كتابة معادلة التفاعؿ الحادث عند كؿ مف األنود
والكاثود ومعادلة التفاعؿ الكمي عند تشغيؿ خمية وقود الييدروجيف واألكسجيف.

 - 16خمية جمفانية رمزىا اإلصطالحي. Mg/Mg2+(1M)//Fe2+(1M)/Fe :
أ  -أرسـ شكال تخطيطيا لمخمية موضحا عميو كؿ مف اآلنود والكاثود واتجاه سرياف اإللكترونات في الدائرة الخارجية .
ب  -أكتب المعادالت الكيميائية التي تمثؿ التفاعالت الحادثة عند كؿ مف األنود والكاثود والتفاعؿ الكي لمخمية.
جػ  -إحسب القوة المحركة الكيربائية لمخمية إذا عممت أف -:

جيد اإلختزاؿ القياسي لنصؼ الخمية ) 2.375 - = (Mg2+/Mgفولت وجيد اإلختزاؿ القياسي لنصؼ

الخمية )  0.409 - = ( Fe2+/ Feفولت.

د  -أذكر وظيفة الجسر الممحي.

 - 17خمية جمفانية قياسية تتكوف مف نصفيف أحدىما يتكوف مف قطب فضة مغمور جزئيا في محموؿ
تركيزه  1موؿ/لتر مف  ، Ag+واآلخر يتكوف مف قطب كروـ مغمور جزئيا في محموؿ تركيزه  1موؿ /لتر
مف  Cr2+وصؿ نصفي الخمية معا بقنطرة ممحية  ،فإذا عممت أف جيد اإلختزاؿ القياسي لمفضة )( 0.8+
فولت ،وجيد اإلختزاؿ القياسي لكروـ ) ( 0.56-فولت

أ  -أرسـ شكال تخطيطيا لمخمية موضحا عميو كؿ مف األنود والكاثود واتجاه سرياف اإللكترونات في السمؾ.
ب  -أكتب المعادالت الكيميائية الحادثة عند كؿ مف اآلنود والكاثود ومعادلة التفاعؿ الكمي لمخمية.
جػ  -أكتب الرمز اإلصطالحي لمخمية .

د  -إحسب القوة المحركة الكيربائية لمخمية.

 - 18خمية جمفانية تتكوف مف نصفي ف قياسييف ،أحدىما قطب خارصيف مغمور جزئيا في محموؿ مف Zn2+
 ،واآلخر قطب المنيوـ مغمور جزئيا في محموؿ مف  ، A13+وصؿ بينيما بجسر ممحي ،فإذا عممت أف جيد

اإلختزاؿ القياسي لمخارصيف يساوي ( )0.76-فولت ولأللمنيوـ يساوي  (1.67) -فولت.

أ  -أرسـ شكال تخطيطيا لمخمية موضحا عميو كال مف األنود والكاثود واتجاه حركة اإللكترونيات في السمؾ
ب  -أكتب المعادالت الكيميائية الحادثة عند كؿ مف األنود والكاثود ومعادلة التفاعؿ الكمية لمخمية.
جػ  -إحسب القوة المحركة  -الكيربائية لمخمية.
د  -أكتب الرمز اإلصطالحي لمخمية.

ال  :خمية جمفانية مكونة مف نصفى خميتيف قياسيتيف  ،أحدىما قطب خارصيف مغمور جزئيًا في
 - 19أو ً
محموؿ يحتوي عمى كاتيونات (  )Zn2+وجيد اختزاليالقياسي

( )0.76 -فولت واآلخر قطب نيكؿ مغمور جزئياً في محموؿ يحتوي عمى كاتيونات (  )Ni2+وجيد اختزاليا

القياسي ( )0.23 -فولت ،وصؿ بينيما بجسر ممحي

أ  -أرسـ شكؿ تخطيطي لمخمية موضحًا عميو األنود والكاثود واتجاه حركة اإللكترونات في السمؾ .

ب  -ك تابة معادلة التفاعؿ عند كؿ مف األنود والكاثود وعادلة التفاعؿ الكمى في الخمية .
جػ  -حساب القوة المحركة الكيربائية لمخمية .

ثانياُ  :تـ فصؿ نصؼ خمية الخارصيف القياسية واستخدمت نصؼ خمية الفضة القياسية وجيد اختزاليا

(  )0.8فولت لتكويف خمية جمفاني جديدة مف الفضة والنيكؿ والمطموب :
اكتب الرمز االصطالحى ليذه الخمية .

 - 20وضح التفاعالت التي تحدث باستم اررية في محاليميا المائية عند 25˚C
أ -

)Cu2+(aq) + Cd(s

ب-

)Br2(l) + Su(s

جػ -

)2Ag+(aq) + Ni(s

د -

)Cu2+(aq) + Fe2+(aq

)Cu(s) + Cd2+(aq
)2Br-(aq) + Su2+(aq
)2Ag(s) + Ni2+(aq
)Cu+(aq) + Fe3+(aq

 – 21أي األنواع التالية يستطيع أف يؤكسد الماء  H2Oإلى  O2في الظروؼ القياسية
)H+(aq) , Cl-(aq) , Cl2(g) , Cu2+(aq) , Pb2+(aq) , MnO4-(aq
 – 22أفترض أنصاؼ التفاعالت التالية
+ 5e
)Mn2+(aq) + 4H2O(l
+ 3e)NO(g) + 2H2O(l
وضح  NO3-تؤكسد  Mn2+إلى  MnO4في الظروؼ القياسية
-

-

)MnO4 (aq) + 8H+(aq
)NO3-(aq) +4H+(aq

 – 23أفضؿ األنواع التالية كعامؿ مختزؿ في الظروؼ القياسية
أ – Na , Li

ب – Fe2+ , Ag

د Br – , Co 2+ -

جـH2 , I2 -

 – 24تأمؿ التفاعالت التالية ومف ثـ :

أ – أكتب أنصاؼ التفاعالت
ب – زف المعادالت التالية

جػ  -حدد أي التفاعالت يحدث بصورة تمقائية
-1

)H+(aq) + Ni(s

Mn2+(aq) + Cl2(g) – 2
–3

)Cr3+(aq) + Zn(s

)H2(g) + Ni2+(aq
)MnO4 –(aq) + Cl-(aq
)Cr(s) + Zn2+(aq

 – 25لتنقية شريحة مف النحاس بالتحميؿ الكيربائي توضع الشريحة كاثود في خمية إلكتروليتية واألنود يصنع مف
النحاس النقي  ،وتغمر في محموؿ يحتوي كبريتات نحاس CuSO4 II
 – 1أكتب نصؼ كؿ تفاعؿ أثناء عممية التحميؿ الكيربائي .

 – 2أفترض أف شريحة النحاس غير النقية تحتوي عمى عنصري الخارصيف  Znو الفضة Ag
أشرح ما يحدث مع كتابة التفاعالت الدالة عمى ذلؾ أثناء التحميؿ الكيربائي .

 – 26التفاعؿ التالي :

E˚ = +1.69 V

)Au(s

+ e-

)Au+(aq

 - 1لماذا ال يزوؿ لمعاف الذىب عند تعرضو ألكسجيف اليواء الجوي ؟
 – 2ىؿ التفاعؿ التالي يحدث بصفة تمقائية
)+ Au(s
E˚ = + 1.5 V
عمماً بأف :

3+

)Au (aq
)Au(s

-

+

3Au (aq) + 3e
Au3+(aq) + 3e-

 - 27قطعتاف مف  Cu ، Mgمتالصقتاف وضعتا في محموؿ لحمض ) HCl ( 0.1M
 – 1أكتب التفاعالت التي يمكف أف تحدث ؟
 – 2فسر لماذا ال يتأكسد  Cuإلى Cu2+

 – 28الفمزات االفتراضية )  ( M , L , Z , Y , Xلكؿ منيا قيمة ما مف قيـ جيود االختزاؿ القياسية
التالية )  ( 0.58 V , -2.38 V , -0.58 V , 0.15 V , -1.03 Vأضيفت ىذه الفمزات إلى محاليؿ مركبات

بعضيا البعض وكانت النتائج كما ىي ممثمة في المعادالت التالية :
X + Y2+
X2+ + Y
Z + M2+
Z2+ + M
Y + L2+
Y2+ + L
M + X2+
M2+ + X
المطموب إكماؿ الفراغات التالية :

 – 1ترتيب أقطاب ىذه العناصر بالنسبة لبعضيا البعض حسب قيـ جيود غختزاليا القياسية في السمسمة
الكيروكيميائية كالتالي  ( :أكتب قيمة جيد االختزاؿ أماـ كؿ قطب )
قيـ جيود االختزاؿ القياسية
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

الترتيب في السمسمة
 …………+ 2e………….
…………+ 2e
………….
…………+ 2e
………….
…………+ 2e
………….
…………+ 2e
………….

 – 2العنصر )  ( Xقادر عمى أف يختزؿ مركبات العناصر ..........................
 – 3الكاتيوف )  ( Y2+قادر عمى أف يؤكسد العناصر ................................
ال ىو مركب العنصر
ال ىو مركب العنصر  ..................بينما أسيميا إخت از ً
 – 4أصعب المركبات إخت از ً
.....................

 – 5العناصر التي تحؿ محؿ ىيدروجيف االحماض المخففة ىي  ..................أما العناصر التي ال تحؿ
محمو ىي ..................

+
ال مف كاتيونات العناصر .............................
 – 6كاتيوف الييدروجيف )  ( Hيعتبر أصعب إخت از ً

ال مف كاتيونات العناصر .................................
وأسيؿ إخت از ً

 – 7العناصر التي يمكف وجودىا في الطبيعة عمى الحالة العنصرية ىي ...................................
أما العناصر التي ال يمكف وجودىا في الطبيعة عمى الحالة العنصرية ىي ..............................

 – 8لحماية العنصر )  ( Xخوفاً عميو مف التآكؿ فإنو يغطى بأحد العناصر ..............................

 – 9ال يجوز حفظ محموؿ يحتوي عمى الكاتيوف )  (M2+في إناء مصنوع مف العنصر ....................
 – 10عند عمؿ خاليا جمفانية مف ىذه االقطاب  ،فإف القطب الذي ال يمكف أف يكوف كاثودًا في أي خمية

منيا ىو قطب العنصر  ، .................بينما القطب الذي ال يمكف أف يكوف أنودًا في أي خمية

منيا ىو قطب العنصر ...............

 – 11عند عمؿ خمية جمفانية مف قطبي العنصريف  Y , Mفإف القطب الموجب في ىذه الخمية ىو قطب
العنصر  ..............بينما القطب السالب فييا يكوف ىو قطب العنصر ................

 – 12الخمية الجمفانية التي يمكف عمميا مف االقطاب السابقة بحيث يكوف ليا أكبر قوة محركة كيربائية ،
يمكف عمميا مف قطبي العنصريف ....................... ، ........................
 – 13إحسب القوة المحركة الكيربائية لمخمية السابقة ( في بند ) 12
E˚ = ……………………………………………………………………………..
 – 14إذا أريد عمؿ خمية جمفانية قوتيا المحركة الكيربائية تساوي )  ( +1.18 Vبحيث كاف قطب

العنصر )  ( Yىو قطب الكاثود فييا  ،فإف قطب االنود يكوف ىو قطب العنصر ...............

 – 15عند عمؿ خمية جمفانية أحد أقطابيا ىو قطب الييدروجيف القياسي  ،فإف األقطاب التي تسمؾ أنودًا
في ىذه الخاليا ىي أقطاب العناصر  .............أما األقطاب التي تسمؾ كاثوداً في ىذه الخاليا

ىي أقطاب العناصر .......................

 – 16بيف بالحساب ىؿ يمكف حدوث التفاعؿ التالي تمقائياً ؟ ولماذا ؟
L + M2+
L2+ + M
.........................................................................................................
 – 29قاـ فيد بإجراء عممية تحميؿ كيربائي لمحموؿ كبريتات نحاس  ( IIلوف أزرؽ ) باستخداـ أقطاب بالتيف
وقاـ مشعؿ بإجراء عممية تحميؿ كيربائي لمحموؿ كبريتات نحاس  IIأيضًا ولكف بإستخداـ أقطاب مف النحاس

قارف بيف ما يحدث عند كؿ منيما كما في الجدوؿ التالي :
وجو المقارنة

عند فيد

عند مشعؿ

كتمة الكاثود
كتمة األنود
لوف المحموؿ
 – 30ثالثة أنصاؼ خاليا تحتوي عمى محاليؿ ]  [ MgCl2 , HCl , CuCl2تركيز كؿ منيا ) ( 1M

عند  25˚Cوضع في النصؼ األوؿ قطب مف النحاس  ،و في النصؼ الثاني قطب ىيدروجيف  ،وفي
النصؼ الثالث قطب مف المغنسيوـ ووصمت األنصاؼ الثالثة بقنطرتيف ممحيتيف ( جسريف ممحييف ) .
فإذا عممت أف جيود االختزاؿ القياسية لكؿ مف ) ( Mg2+/Mg = -2.4 V , Cu2+/ Cu = +0.34
بيف مايمي :

 – 1التفاعالت التي تحدث عند توصيؿ قطبي النحاس و الييدروجيف  ،و القوة المحركة الكيربائية ليذه الخمية ؟
 - 2التفاعالت التي تحدث عند توصيؿ قطبي المغنسيوـ و الييدروجيف  ،و القوة المحركة الكيربائية ليذه الخمية ؟
 - 3التفاعالت التي تحدث عند توصيؿ قطبي المغنسيوـ و النحاس  ،و القوة المحركة الكيربائية ليذه الخمية ؟

 - 31تـ فصؿ نصؼ خمية الخارصيف القياسية واستخدمت نصؼ خمية الفضة القياسية وجيد اختزاليا
(  )0.8فولت لتكويف خمية جمفانية جديدة مف الفضة والنيكؿ والمطموب :
اكتب الرمز االصطالحى ليذه الخمية .

 -32أمامؾ الشكؿ التخطيطي التالي في وسط حمضي :
In+ -

In

0.147V

والمطموب :

In3+ -

0.434V
0.338V

أ – ىؿ ايوف  In+يكوف ثابت ويمكف تواجده بسيولة في الماء .
ب – اي االيونات السابقة يمكف وجوده عند تفاعؿ فمز  Inمع كاتيوف  H+في المحاليؿ المائية .

جػ -اذا عممت اف جيد االختزاؿ لمكمور  Cl2/Cl-يساوي  1.36Vاي االيونات السابقة يمكف توفره عند
تفاعؿ  Inمع الكمور .
د  -اكتب التفاعالت الكيميائية الموزونة السابقة .
Eo= -o.369V
 – 33اذا عممت اف :
Eo= -1.628V
أحسب جيد االختزاؿ لنصؼ التفاعؿ التالي :

Ti2+
Ti
Ti

Eo= 1.691 V
 - 34اذا عممت اف :
o
E = 1.113 V
أحسب جيد االختزاؿ لنصؼ التفاعؿ التالي :

Au
Au

Ti3+ + eTi2+ + 2eTi3+ +3eAu+ + eAu3+ + 3e-

Au+
 – 35خمية جمفانية يمثميا التفاعؿ التالي :
Cd2+|(aq)+2Cl-(aq) , Pt
والمطموب :
 -1ارسـ شكال تخطيطيا لمخمية موضحا االنود والكاثود .

)Cd(s)+Cl2(g

 -2حدد اتجاه حركة االلكترونات في السمؾ واتجاه حركة االيونات داخؿ الخمية الخمية .
 -3احسب جيد الخمية .
 -4اكتب التفاعالت التي تحدث عند كؿ مف االنود والكاثود .

Au3+ +2e-

 – 36اذا عممت اف التفاعالت التالية تحدث بصفة تمقائية مستمرة :
)Zn(s)+Pb (aq
)Zn2+ (aq)+Pb(s
)Ti(s)+Zn2+(aq
)Ti2+ (aq)+Zn(s
)2Lu(s)+3Ti2+(aq
)2Lu3+ (aq)+3Ti(s
مف المعادالت السابقة ىؿ تحدث التفاعالت التالية بصفة تمقائية مستمرة اـ ال .
)Pb(s)+Ti2+(aq
)Pb2+ (aq)+Ti(s
)2Lu(s)+3Pb2+(aq
)2Lu3+|(aq)+3Pb(s
)3Zn(s)+2Lu3+(aq
)3Zn2+ (aq)+2Lu(s
2+

 - 37مستخدما جيود االختزاؿ في نياية الكتاب المدرسي حدد اي التفاعالت يتـ تمقائي واييما اليتـ تمقائي :
)H2O2(l)+Cu2+(aq
)Cu (s)+O2(g
)PbO2(s)+Cl (aq
)Pb2+ (aq)+Cl2(g
)H2O2(s)+Ag+(aq
)Ag (s)+O2(g

