
 

 
 

 

 يكتب معادلة التفاعل الكيميائي اإلجمالي كنموذج للتحول الكيميائي في :مؤشرات الكفاءة
.التحليل الكهربائي  

. يفسر طبيعة التيار الكهربائي في محلول شاردي-       
للتحول  التفاعل الكيميائي كنموذج -.  التحول الكيميائي- :الدروس التي ينبغي مراجعتها

دروس اإلرسال األول للسنة الثالثة من التعليم المتوسط لمادة العلوم الفيزيائية . (الكيميائي
).والتكنولوجيا، الصادر عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد  

).الدرس السابق من هذا اإلرسال( الشاردة والمحلول الشاردي -      
 المحلول المائي لكلور -.    وعاء التحليل الكهربائي-  :الوسائل التي يمكن االستعانة بها

 الزنك   
 

 ماء -. قاطعة كهربائية-.  مولد للتيار الكهربائي المستمر-.   أسالك توصيل كهربائية-   
.مقطر  

 اإلرسال األول للسنة الثالثة من التعليم المتوسط و اإلرسال األول للسنة األولى من :المراجع
لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، الصادران عن الديوان الوطني للتعليم التعليم المتوسط 
.والتكوين عن بعد  

   الكتابان المدرسيان للسنتين االولى والثالثة من التعليم المتوسط لمادة العلوم الفيزيائية 
.والتكنولوجيا الصادران عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  

ود في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الثالثة من التعليم المتوسط   المز-          
".هومة"الصادر عن دار   

 
 

 
 
 
 

التحليل الكهربائي البسيط

2ZnCl



 

  الدرستصميم
 

 
.التحليل الكهربائي البسيط *   
الخالصة*   

  .أسئلة التصحيح الذاتي *
.أجوبة التصحيح الذاتي*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

:التحليل الكهربائي البسيط
:نشاط  

:، والذي يتكون من1-كيب الكهربائي الموضح بالشكلنحضر التر  
  .(ZnCl2) وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الفحم الكاتب، وبه محلول مائي لكلور الزنك -
 . مولد للتيار الكهربائي المستمر-
 . قاطعة كهربائية-

، حيث -Cl   وشوارد الكلور+Zn2إن محلول كلور الزنك هو محلول شاردي يتكون من شوارد الزنك 
 . تقابلها شاردتان من شوارد الكلور+Zn2 كل شاردة زنك

 
 
 
 
 
 
 

 عند غلق القاطعة ما ذا يمكن مالحظته؟
 : عند غلق القاطعة نالحظ-
 . انطالق غاز أخضر مصفر بجوار مصعد وعاء التحليل الكهربائي-1
 ).المهبط( ترسب معدن الزنك على المسرى المتصل بالقطب السالب -2

 :ج المجهري للتحليل الكهربائي للمحلول المائي لكلور الزنكالنموذ
 :رأينا في النشاط السابق أنه

ويفسر ذلك بأن شاردة . وعاء التحليل الكهربائي) المسرى الموجب( انطلق غاز الكلور عند مصعد -1
ائية ، وعند وصولها إليه تترك له شحنتها الكهرب) المصعد( تنجذب نحو المسرى الموجب -Clالكلور

 ).2-الشكل(وتتحول إلى ذرة كلور ) إلكترون(العنصرية السالبة 
 :ينمذج هذا التحول الكيميائي الحادث بجوار المصعد بالمعادلة الكيميائية التالية

Cl-          1e-  +  Cl                    
لور الزنك، ثم تتحد كل ويحدث نفس الشيء بالنسبة لبقية شوارد الكلور الموجودة في المحلول المائي لك

ونعبر عن ذلك ). 2-شكل(ذرتين من ذرات الكلور المتشكلة مكونة جزيئا من غاز ثنائي الكلور 
 :بالمعادلة الكيميائية التالية

2Cl-          2e-  +  Cl2                    
 

محلول لكلور 
 الزنك

 التحليل الكهربائي 
1-الشكل لمحلول آلور الزنك  

الكلور غاز



 

سر ذلك بأن شاردة ويف. وعاء التحليل الكهربائي) المسرى السالب(تشكل معدن الزنك عند مهبط   -2
، وعند وصولها إليه تتلقى منه شحنتين كهربائيتين ) المهبط(الزنك تنجذب نحو المسرى السالب 

 .)2-الشكل(متحولة بذلك إلى ذرة زنك ) إلكترونين(عنصريتين سالبتين 
 :ننمذج هذا التحول الكيميائي بالمعادلة الكيميائية التالية

Zn2+  +    2e-                Zn                    
 

إن انطالق غاز الكلور بجوار مصعد وعاء التحليل الكهربائي وترسب معدن الزنك عند مهبطه كان 
 في   +Zn2 في اتجاه المصعد، وحركة شوارد الزنك الموجبة-Clنتيجة حركة شوارد الكلور السالبة 

 .اتجاه المهبط

 -Clشاردي يعود إلى حركة كل من الشوارد السالبة أي أن مرور التيار الكهربائي في هذا المحلول ال
، حيث تتحرك الشوارد الموجبة في نفس الجهة االصطالحية للتيار   +Zn2 والشوارد الموجبة

 ).3-الشكل(الكهربائي، وتتحرك الشوارد السالبة في عكس الجهة االصطالحية للتيار الكهربائي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معدن الزنك
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2-الشكل  
 محلول آلور الزنك

+ -

مهبط مصعد

شاردي محلول

موجبة شاردة سالبة شاردة

3-الشكل



 

 ئي اإلجمالي بمعادلة التفاعلحوصلة التفاعل الكيميا
 : حيث رأينا من قبل أنهZnCl2بالرجوع إلى عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك

 :وفق معادلة التفاعل الكيميائي التالية) المسرى الموجب( ينطلق غاز الكلور بجوار المصعد -1
2Cl-          2e-  +  Cl2                    

 
 : المهبط معدن الزنك وفق معادلة التفاعل الكيميائي التالية يتكون عند-2

Zn2+  +    2e-                Zn                    
 

 طرفا بجمع المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار المصعد مع المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار المهبط
 :ة الكيميائية اإلجمالية التاليةاإللكترونات نحصل على المعادل) حذف(لطرف مع اختزال 

Zn2+  +  2Cl-         Cl2 +  Zn                
(aq)       (aq)        (g)         (s)             

 

 



 

 

 
 
 

:الخالصة
يعزو مرور التيار الكهربائي في النواقل المعدنية إلى اإللكترونات *

 ) النواقل المعدنية(الحرة لذراتها 
إلى انتقال يعزو مرور التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية *

الشوارد الموجبة والشوارد السالبة في اتجاهين متعاكسين، حيث 
تنتقل الشوارد الموجبة في نفس الجهة االصطالحية للتيار 

الكهربائي، وتنتقل الشوارد السالبة في عكس الجهة االصطالحية 
 .للتيار الكهربائي

في وعاء التحليل الكهربائي ،الذي يحتوي على محلول شاردي، * 
، وتنجذب )المصعد(نجذب فيه الشوارد السالبة نحو المصعد ت

 ).المسرى السالب(الشوارد الموجبة نحو المهبط 
ننمذج التحول الكيميائي الذي يحدث في عملية التحليل الكهربائي * 

 .عند كل مسرى بمعادلة كيميائية
المعادلة الكيميائية اإلجمالية للتحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك *

 :بجوار مسرري وعاء التحليل هي
Zn2+  +  2Cl-         Cl2 +  Zn                

(aq)       (aq)        (g)         (s)             



 

 أسئلة التصحيح الذاتي
 

 :التمرين األول
 .أكمل الفراغات بما يناسبها

 .وعاء تحليل كهربائي به محلول شاردي ومغذى بعمود كهربائي مناسب
 .بهذا المحلول عكس جهة التيار الكهربائي االصطالحية........  تتحرك الشوارد-أ-1

 .بهذا المحلول في نفس جهة التيار الكهربائي االصطالحية........ ب تتحرك الشوارد
 ........... تنقل التيار الكهربائي هي محاليل المحاليل المائية لألجسام الصلبة التي ال-2
 

 :التمرين الثاني
 (-Sn2++2Cl)وضعنا محلول كلور القصدير 

  في وعاء التحليل الكهربائي الذي مسرياه من
 . الفحم الكاتب

 :أكتب. عند غلق القاطعة يحدث تفاعل كيميائي بجوار المسريين
 .هبطمعادلة التفاعل الكيميائي الحادثة بجوار الم -1
 .معادلة التفاعل الكيميائي الحادثة بجوار المصعد -2

 .المعادلة اإلجمالية للتفاعل الكيميائي -3
 :التمرين الثالث

 .وعاء تحليل كهربائي به محلول شاردي

 
 
 
 
 

 .عند تغذيته بمولد كهربائي مناسب يتوهج المصباح الكهربائي
 .يةحعين على الرسم جهة التيار الكهربائي االصطال -1
 .مع التبرير A ، Bوع شحنة كل شاردة من الشاردتين أذكر ن -2

 
 

A B



 

 أجوبة التصحيح الذاتي
 

 :التمرين األول
 .إكمال الفراغات بما يناسبها

 .وعاء تحليل كهربائي به محلول شاردي ومغذى بعمود كهربائي مناسب
 . بهذا المحلول عكس جهة التيار الكهربائي االصطالحيةالسالبة تتحرك الشوارد -أ-1
 . بهذا المحلول في نفس جهة التيار الكهربائي االصطالحيةالموجبة تتحرك الشوارد -ب
 .جزيئية المحاليل المائية لألجسام الصلبة التي ال تنقل التيار الكهربائي هي محاليل -2

 :التمرين الثاني
 .معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بجوار المهبط -1

 ، -Cl وشوارد الكلور السالبة +Sn2 د القصدير الموجبةإن محلول كلور القصدير يتكون من شوار
 +Sn2 فالشوارد الموجبة . حيث تقابل كل شاردة قصدير موجبة شاردتان سالبتان من الكلور

وعندما تصل إلى المهبط تأخذ منه إلكترونين . تتحرك في نفس جهة مرور التيار الكهربائي
 :ةمتحولة إلى معدن القصدير وفق المعادلة التالي

Sn2+  +    2e-                Sn                    
 
 
 
 
 
 
 
 .معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بجوار المصعد-2

 تنجذب نحو المصعد، وعندما تصل إليه تعطيه إلكترونا متحولة إلى ذرة -Cl إن شاردة الكلور السالبة
 :كلور وفق المعادلة الكيميائية التالية

Cl-          1e-  +  Cl                    
وبنفس الطريقة تتخلى شاردة الكلور الثانية عن إلكترون للمصعد متحولة إلى ذرة كلور، وتتجمع كل 

 :ذرتي كلور مثنى مثنى مشكلة جزيء ثنائي الكلور، وفق المعادلة الكيميائية التالية
2Cl-          2e-  +  Cl2                    

 : اإلجمالية للتفاعل الكيميائيالمعادلة-3
بجمع معادلتي التفاعلين الحادثين بجوار كل من  المصعد والمهبط نحصل على المعادلة اإلجمالية 

 :التالية
Sn2+  +  2Cl-         Cl2 +  Sn                

 

Sn2+
2Cl



 
(aq)         (aq)               (g)         (s)             

 :التمرين الثالث
 :يين على الرسم الجهة االصطالحية للتيار الكهربائي تع-1

خارج (   إن جهة التيار الكهربائي االصطالحية تكون من القطب الموجب للمولد إلى القطب السالب
 ).المولد

 
 
 
 
 
 
  .B وA نوع شحنة كل من الشاردتين -2

ئي االصطالحية، وعليه  هي شاردة موجبة ألنه تتحرك في نفس جهة التيار الكهرباB    إن الشاردة
 تتحرك في عكس جهة التيار الكهربائي Aالحظ أن الشاردة .  سالبةA يكون نوع الشاردة

 .االصطالحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A B 
شاردي محلول

جهة التيار 
 االصطالحية


