
 3تمرين رقم 
: حًثم انخبٍاَت خاَبّ عًٕد يكَٕا يٍ

 كأط ٌحخٕي عهى صفٍحت انُحاط يغًٕسة فً يحهٕل كبشٌخاث انُحاط 

lmolC حشكٍضِ  /11  .

كأط ٌحخٕي عهى صفٍحت انضَك يغًٕسة فً يحهٕل كبشٌخاث انضَك  

lmolCحشكٍضِ  /22  .

 . Rخسش ٌٕصم انًحهٕنٍٍ، ٔيٕصم أٔيً يقأيخّ 
.  دقٍقت45حسأي t نًذة I=120mAَشغم انعًٕد فًٍش فً انًٕصا حٍاس كٓشبائً ثابج شذحّ 

 
 .حدد معهال جوابك قطبي انعمود (1

 .أكتب نصف معادنة انتفاعم انحاصم عند كم انكترود (2

 .أكتب انمعادنة انحصيهة نتفاعم اشتغال انعمود (3

 . ثى أحسب قًٍخٓاt و Iتغير كتهة اننحاس بدالنة mأوجد تعبير  (4

molgCuM: نعطي /6,63)(   ٔ molCF /10.65,9 4. 
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                          سهسهت حًاسٌٍ حٕل انخحٕالث انخهقائٍت فً األعًذة ٔححصٍم انطاقت 
 َدٍب انششٌك                                                :                                                                            األسخار

 1تمرين رقم 

فضت ، حسب انخفاعم ري انًعادنت انخانٍت –ٌشخغم عًٕد َحاط 
aqaqaqS AgCuAgCu 22 2   . ًٌثم انًحهٕل

lmolCانبذئً نُخشاث انفضت انًسخعًم ري انخشكٍض  /16,0 ٔانحدىmlV 250انًخفاعم انزي َعخبشِ حادا ْٕٔ ، .

 .أحسب كًٍت انًادة انبذئٍت الٌَٕاث انفضت (1
 يا كًٍت انكٓشباء انقصٌٕت انخً ًٌكٍ أٌ ٌعطٍٓا ْزا انعًٕد؟ (2
  .I=50mAيا انًذة انضيٍُت انُظشٌت الشخغال ْزا انعًٕد كً ٌعطً حٍاسا كٓشبائٍا ثابخا شذحّ  (3
 .أَدض خذٔل انخقذو نٓزا انخفاعم (4
 .أحسب عُذ َٓاٌت اشخغال ْزا انعًٕد (5

 .كخهت انفضت انًخكَٕت .5.1
 . كخهت انُحاط انًسخٓهكت .5.2

molgAgM: َعطً /9,107)(  ٔmolgCuM /6,63)(  ٔ molCF /10.65,9 4. 

 2تمرين رقم 

ZnZn: انًضدٔخخاٌ انًخذخهخاٌ )فضت - َُدض عًٕدا صَك 2 ٔAgAg  ) . ٌخكٌٕ انعًٕد يٍ يقصٕسحٍٍ ححخٕي كم

mlVٔاحذة عهى يحهٕل انكخشٔنٍخً حدًّ  100 ِٔحشكٍض    lmolCAgZn ii /02,02  
فً انحانت انبذئٍت . 

 . m=2,0gحكٌٕ كخهت اندضء انًغًٕس فً انًحهٕل يٍ انكخشٔد انضَك ًْ 
 .ضع حبٍاَت نهعًٕد انًُدض (1

AgZnAgZn: عهًا أٌ ثابخت انخٕاصٌ انًقشَٔت بانخفاعم  (2 22 2   ًْ
5210.0,1eqK. 

اسخُخح قطبٍت انعًٕد ثى أكخب حًثٍهٓا . أكخب َصفً يعادنخً انخفاعهٍٍ انًحذثٍٍ بدٕاس كم انكخشٔد .2.1
 .االصطالحً

 .بٍٍ كٍف حخغٍش حشاكٍض األٌَٕاث فً كم يحهٕل .2.2
 .ٔانًخفاعم انًحذ Xmأَشئ خذٔل انخقذو انخاص بانخحٕل ثى اسخخشج انخقذو انقصٕي  (3
 Xm ٔ I ٔ Fبذالنت أٔخذ حعبٍش .  نًذة صيٍُت قصٌٕت I=150mAٌضٔد انعًٕد انذاسة انخاسخٍت بخٍاس كٓشبائً شذحّ  (4

 .أحسب قًٍت . 

 . انخً ٌضٔد بٓا انعًٕد انذاسة انخاسخٍتQmأحسب كًٍت انكٓشباء انقصٌٕت  (5

molgZnM: انًعطٍاث /65)(  ٔ molCF /10.65,9 4. 

 

 


