
 

.انرهمائً ْٕ انرؽٕل انزي ٌؽذز دٌٔ أي ذذخم خاسظً انرؽٕل :ذزكٍش (1   

: انرؽٕل انرهمائً تٍٍ ـهض انُؽاط ٔشُائً انثشٔو(2                                               

 .   LmolBr /10 2

2

 َٔعٍؿ إنٍٓا لهٍال يٍ يؽهٕل  شُائً انثشٔو  Cuَعع ـً أَثٕب اخرثاس أعالكا  يٍ انُؽاط  

II ) كًا  (انهٌٕ انًًٍض نصُائً انثشٔو)ٌرؽٕل ذذسٌعٍا إنى انهٌٕ األصسق ( َرٍعح ذكٌٕ إٌَٔاخ انُؽاط  تشذمانً -  انخهٍط  ـً انثذاٌح نَّٕ أؼًش  

.   اخرفاء ـهض انُؽاط َالؼظ

  
2510.25,1k   شاترح انرٕاصٌ   BrCuBrCu 2. 2

2
:                    يعادنح انرفاعم انؽاصم   

. ْزا انرطٕس ذهمائً ْٕٔ يا ٌرطاتك يع يعٍاس انرطٕس انرهمائً   

.         انًعًٕعح ذرطٕس ـً انًُؽى انًثاشش           
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يارا عٍؽذز عُذيا َمٕو تًضض األٌَٕاخ : يهؽٕظح    
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K : شاترح ذٕاصَّ :  ْٕٔ انًعاكظ نهرؽٕل انغاتك

)(
2

)()()(

2 2
aqsaqaq

BrCuBrCu   :  انرفاعم انزي ًٌكٍ أٌ ٌؽذز ْٕ   

. انًعًٕعح  ال ًٌكُٓا أٌ ذرطٕس ذهمائٍا ـً انًُؽى انًثاشش     ', KQ ir       
 

   
0

22

2

, 





ii

i
ir

CuBr

Br
Q : خاسض انرفاعم انثذئً   

 Br
-
Cu  ٔاألٌَٕاخ

2+
  إلظثاس ْزِ انًعًٕعح عهى انرطٕس ـً انًُؽى انًثاشش ٌعة أٌ ًَُػ انطالح انكٓشتائٍح نهًعًٕعح انًكَٕح يٍ األٌَٕاخ 

. ْٕٔ ذؽٕل لغشي  II انكٓشتائً نثشٔيٕس انُؽاط ا لتحليل  إرٌ ٌعة إَعاص  

. ْٕ انرؽٕل انزي ٌؽذز ـً انًُؽى انًعاكظ نهرؽٕل انرهمائً انمغشي انرؽٕل     : ذعشٌؿ (1        
.(ٌعرثش انرؽهٍهً انكٓشتائً يصاال نرؽٕل لغشي )    

 :II انرؽهٍم انكٓشتائً نًؽهٕل يائً نثشٔيٕس انُؽاط: يصال نرؽٕل لغشي  (2                                       

ًَال أَثٕتا عهى شكم   : ذعشتح -ا                                           U  تًؽهٕل يائً نثشٔيٕس انُؽاطII َُٔعض انرشكٍة انرانً تاعرعًال     

.إنكرشٔدٌٍ يٍ انؽشاـٍد  

 
V2,1 .َالؼظ ذٕظع انُؽاط عهى انكاذٕد ٔذكٌٕ شُائً انثشٔو تعٕاس انكاذٕد  إرا كاٌ انرٕذش أكثش يٍ 

 خالـا نهعًٕد ،األَٕد ـً انرؽهٍم انكٓشتائً ًْ اإلنكرشٔد انًشذثطح تانمطة انًٕظة ٔانكاذٕد ًْ انًشذثطح تانمطة انغانةيهؽٕظح 

 الكاتىد األنىد اإللكترود

 القطب المىجب القطب السالب  حالة العمىد

  القطب السالب القطب المىجب حالة التحليل  الكهربائي 

ٔتزنك .ًٌشس انًٕنذ ذٍاسا كٓشتائٍا يٍ لطثّ انًٕظة َؽٕ لطثّ انغانة ـً انذاسج انخاسظٍح :ذعهٍم - ب                                                

.            ذُرمم اإلنكرشَٔاخ ـً انًُؽى انًعاكظ   

:ٔرنك ٔـك َصؿ انًعادنح انرانٍح.
Br ًْٔ ذطشأ عهى انًخرضل أي. ذؽذز  األكغذج إََدٌح   أي ـمذاٌ اإلنكرشَٔاخ  :   تعٕاس إََد   

  eBrBr 22 2
 

:ٔرنك ٔـك َصؿ انًعادنح انرانٍح. Cu ْٕٔ ٌطشأ عهى انًؤكغذ . ٌؽذز  اإلخرضال انكاذٕدي   أي ـمذاٌ اإلنكرشَٔاخ  :   تعٕاس انكاذٕد   

CueCu   22
 

:ؼصٍهح انرؽهٍم انكٓشتائً   

 
.ْٕٔ عكظ انرفاعم انًٕاـك نهرطٕس انرهمائً انغاتك   

:  اعرُراض -      ض                                                       

ذثٍٍ انرعشتح أَّ ـً ظشٔؾ يعٍُح ، عُذيا ًٌُػ انًٕنذ انطالح انكٓشتائٍح انالصيح ، ًٌكٍ نهًعًٕعح أٌ ذرطٕس ـً انًُؽى انًعاكظ نًُؽى 

.نرؽٕل انمغشي تانرؽهٍم انكٓشتائً ٌٔغًى ْزا ا. ذطٕسْا انرهمائً  

 III  : أيصهح ٔذطثٍماخ انرؽهٍم انكٓشتائً

: انرؽهٍم انكٓشتائً نًؽهٕل كهٕسٔس انصٕدٌٕو - 1                           



: ذعشتح-   أ                                                  

 
.ذثٍٍ انرعشتح اَطالق ؼاص شُائً انكهٕس تعٕاس إََد ٔاَطالق ؼاص شُائً انٍٓذسٔظٍٍ تعٕاس انكاذٕد  

:اعررًاس-   ب                                                   

ْٔزِ األَٕاع  . (ؼٍش يرفاعم) انًاء ، إٌَٔاخ انصٕدٌٕو ٔإٌَٔاخ انكهٕسٔس ٔانؽشاـٍد  :        األَٕاع انكًٍٍائٍح انًرٕاظذج ـً انًؽهٕل ًْ   

. OHO 22 / ٔ: 
ClCl /2  ، NaNa /  ، 22 / HOH : ذُرًً نهًضدٔظاخ انرانٍح  

.ذؽذز االكغذج األَٕدٌح ًْٔ ذطشأ عهى انًخرضالخ : تعٕاس األَٕد                                            -   

: إرٌ ، انرفاعالخ انرً ًٌكٍ أٌ ذؽذز تعٕاس األَٕد ًْ  . OH 2  ٔ : Cl :ٌٕظذ ـً  ٔعط انرفاعم يخضنٍٍ ًْا   

      eClCl 22 2
 

           eHOOH 442 22
 

: إرٌ ، انرفاعالخ انرً ًٌكٍ أٌ ذؽذز تعٕاس انكاذٕد ًْ                 . OH 2  ٔ : Na :ٌٕظذ ـً  ٔعط انرفاعم يؤكغذٌٍ ًْا   

             NaeNa  
 

                  HOHeOH 222 22
 

 تًا أَُا َؽصم عهى اَطالق ؼاص شُائً انكهٕس تعٕاس إََد ٔاَطالق ؼاص شُائً انٍٓذسٔظٍٍ تعٕاس انكاذٕد ـؽٍ انرفاعالخ انرً ذؽذز ـعال تعٕاس 

:انؽهكرشٔدٌٍ ًْ   

         تعٕاس إََد    (األكغذ ج االَٕدٌح)   eClCl 22 2
                  

  تعٕاس انكاذٕد                       (االخرضال انكاذٕدي)   HOHeOH 222 22
                                         

    --------------------------------------------                                        

:                        ؼصٍهح انرؽهٍم انكٓشتائً
  HOClHClOH 222 222                 

  :اعرُراض-                           ض                        

:  ًٌكٍ اَطاللا يٍ يُؽى انرٍاس انكٓشتائً ـًُ يؽهم كٓشتائً *   

.انرعشؾ عهى إََد ٔانكاذٕد-   

.تؽٍس ًٌكٍ أٌ ٌؽذز أكصش يٍ ذفاعم تعٕاس َفظ اإلنكرشٔد. ذؽذٌذ يخرهؿ انفاعالخ انًًكُح عُذ كم يٍ إََد ٔانكاذٕد-   

ًَّكٍ  ذؽهٍم انُٕاذط انًركَٕح يٍ انرعشؾ عهى انرفاعالخ انرً ذؽذز ـعال تعٕاس اإلنكرشٔدٌٍ* ٌُ                .  

. تؽٍس تئيكآَا أٌ ذغاْى ـً ْزِ انرفاعالخ ( انًاء) ٌعة األخز تعٍٍ االعرثاس اإلنكرشٔدٌٍ ٔانًزٌة: يهؽٕظح   

                                         :انرؽهٍم انكٓشتائً تإََد انماتهح نهزٔتاٌ- 2                 
أًٍْح انرؽهٍم تاالَٕد انماتهح نهزٔتاٌ-                                                  أ       

. 
mM ٔانًؽهٕل اإلنكرشٔنٍرً  ٌؽرٕي عهى إٌَٔاخ ْزا انفهض  Mَؽصم عهى ْزا انُٕع يٍ انرؽهٍم انكٓشتائً إرا كاَد إََد ذركٌٕ يٍ ـهض    

.خالل ْزا انُٕع يٍ انرؽهٍم ذرآكم إََد َرٍعح األكغذج  

 
  meMM m

:                                                ٌرؤكغذ ـهض إََد ٔـك َصؿ انًعادنح   

 MmeM m  
:   عهى انكاذٕد  ٔـك َصؿ انًعادنح    M    َٔؽصم عهى ذٕظع انفهض            

.  ٔؼصٍهرّ يُعذيح ، أًٍْرّ ذرعهى ـمط ـً َمم انًادج يٍ إََد إنى انكاذٕد ٌغرعًم نهطالء ٔنرمٍح انفهضاخ يٍ انشٕائة V0    اَطاللا يٍل ٌثذأْزا انرؽهً

   : يصال نهرؽهٍم انكٓشتائً تاالَٕد انماتهح نهزٔتاٌ-                                                      ب

(انكاذٕد يفراغ يٍ ـهض انؽذٌذ تاعرعًال إَٓد يٍ ـهض انُؽاط ( )(
2

4

2   SOCu  II َُعض انرؽهٍم انكٓشتائً نًؽهٕل يائً نكثشٌراخ انُؽاط     



.تىضع طبقة مه الىحاس على المفتاح                  وحصل على 
.التحليل الكهربائي  باآلوىد القابلة للذوبان: يسمى هذا الىىع مه التحليل. والحظ تآكل اآلوىد وتىضع الىحاس على الكاتىد   

  eCuCu 22 :           تعٕاس إََد   

CueCu   22 :          تعٕاس انكاذٕد   

  :تعط ذطثٍماخ انرؽهٍم انكٓشتائً- 3                                 
.نهرؽهٍم انكٓشتائً عذج ذطثٍماخ ٔرنك سؼى انكهفح انًشذفعح نهطالح انكٓشتائٍح انرً ٌغرٓهكٓا  

.ذؽعٍش ٔذُمٍح انعذٌذ يٍ انفهضاخ          -   

. 2O ٔ   : 2Cl ٔ       : 2H : ذؽعٍش تعط انؽاصاخ يصم          -   

. إعادج شؽٍ تطاسٌاخ انغٍاساخ ٔاألعًذج انماتهح نهشؽٍ ٔؼٍشْا          -   

: انًشكى - 4                                   
:ذعشٌؿ- ا                                                             

:       انًشكى يعًٕعح كًٍٍائٍح تئيكاَّ   

ٌَُفّشغ          -   .     تئيكاَّ يُػ انطالح انكٓشتائٍح إنى داسج خاسظٍح  عُذيا ٌرطٕس تكٍفٍح ذهمائٍح ، َمٕل أٌ انًشكى   

عُذيا َشكة تٍٍ يشتطٍّ يٕنذا ٌفشض عهٍّ ذٍاسا يُؽاِ يعاكظ نًُؽى ذٍاس انرفشٌػ ، انًعًٕعح ـً ْزِ : ٔتئيكاَّ االشرؽال كًغرمثم           - 

.  َمٕل أٌ انًشكى ٌُشؽٍ.انؽانح ذرطٕس ـً انًُؽى انًعاكظ نًُؽى ذطٕسْا انرهمائً  

                                     ( انًغرعًم ـً انغٍاساخ  ) انًشكى انشصاصً: يصال -  ب                                                          

2PbO يؽًٕسذٍٍ ـً يؽهٕل يكٌٕ يٍ  خهٍط يٍ ؼًط    ٌركٌٕ انًشكى انشصاصً يٍ إنكرشٔدٌٍ يٍ انشصاص ، أؼذًْا يطهً تصُائً أٔكغٍذ انشصاص
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PbSO : ٔكثشٌراخ انشصاص  )2(
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SOH
   انكثشٌرٍك  

 
. V12 V2 يشكًاخ عهى انرٕانً ـً تطاسٌح انغٍاسج َؽصم عهى ؼٕانً 6  ، ٔ عُذ ذعًٍع    ذغأي انمٕج انكٓشيؽشكح نهًشكى 
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.ال ذُغَٕا يٍ صانػ دعائكى   

. اهلل ٔنً انرٕـٍك                                                                                        




