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النتاجات المتوقعة منك ،عزيزي الطالب وهي:

 تحدد مكونات الخليةالغلفانية ،و كيفية
 توضح المقصود بجهد الخلية المعياري

عملها .

.

 ترتب العوامل المختزلة و العوامل المؤكسدة
وفق جهود االختزال المعيارية .
 تحسب جهد الخلية الكهركيميائية ،وتحدد تلقائية
حدوث التفاعل فيها.

2

الدرس األول  :الخاليا الغلفانية

3

مكونات

• وعاءان منفصالن ،يتكون كل منهما من قطب
فلزي ومحلول كهرلي .
تطبيق 5
• أسالك كهربائية الستكمال الدائرة الخارجية .

• فولتميتر لقياس فرق جهد الخلية الكهربائي .

• قنطرة ملحية  :وهي عبارة عن أنبوب على شكل
حرف  Uيحتوي على محلول مشبع ألحد األمالح .
•

1

وظيفاتان

إكمال الدارة الكهربائية عن طريق انتقال
•
األيونات في المحاليل و لكن دون اختالطها .

2

موازنة الشحنة الكهربائية في التوازن
•
الكهربائي في كل من نصفي الخلية .
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مثال توضيحي
خلية غلفانية

تعتمد على التفاعل اآلتي :

)Cd(s) + Pb+2(aq

)Cd+2(aq) + Pb(s

 .11اكتب نصفي تفاعل التأكسد
 .22حدد اتجاه حركة
.3
3

اإللكترونات عبر الدائرة الخارجية.

ماذا تتوقع أن يحدث لكتلة

1

+ 2e

واالختزال.

+2

كل من قطبي  Cdو . Pb

 Cd → Cdتأكسد (  ) -مصعد

 Pb+2 + 2e → Pbاختزال (  ) +مهبط
2
3

تتحرك اإللكترونات من Cd

إلى . Pb

كتلة ال  Cdستنقص
أما الرصاص فستزداد

ألنها ستختزل

ألنه سيتكون راسب .
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التطبيق األول
خلية غلفانية

تعتمد على التفاعل اآلتي :

)Zn(s) + Cu+2(aq

)Cu(s) + Zn(aq

تفاعل التأكسد واالختزال.

1

اكتب نصفي

2

حدد اتجاه حركة اإللكترونات

3

حدد اتجاه حركة األيونات السالبة و الموجبة
عبر القنطرة الملحية

4

عبر الدائرة الخارجية .

.

ماذا تتوقع أن يحدث لكتلة كل من قطبي  Znو Cu

.
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التطبيق الثاني
الشكل التالي يمثل خلية

غلفانية ،استعن بالشكل لإلجابة

عن األسئلة التالية :

1

أي القطبين يمثل المصعد؟ وما شحنته؟

2

اكتب معادلة نصف التفاعل

الذي يحدث عند

كل قطب.

3

اكتب المعادلة الموزونة

4

ماذا يحدث لكتلة صفيحة  Bمع مرور الزمن؟

5

ما الذي يمثله الرمز ( )Cفي الخلية ،وما دورها؟

6

ما تحوالت الطاقة

للتفاعل الكلي.

في هذه الخلية؟
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جهد الخلية

سؤال
جواب
بالقوة

ما الذي يسبب حركة اإللكترونات في الدائرة
الخارجية من الخلية الغلفانية؟
وما تمثله قراءة الفولتميتر؟
تسمى القوة المسؤولة عن دفع اإللكترونات
للتحرك عبر األسالك
الدافعة الكهربائية للخلية ,وتقاس بوحدة
الفولت.

أكبر

القوة الدافعة الكهربائية
للخلية (  Eللخلية)

قيمة لفرق الجهد الكهربائي بين القطبين
في الخلية الغلفانية

لوحظ أن

القيمة تتغير بتغير

كل من:

( ( تراكيز األيونات ،وضغوط الغازات المشاركة في التفاعل،
ودرجة الحرارة للوسط )  .لذا تم اختيار ظروف موحدة
لقياس جهد الخلية كمرجع وسميت بالظروف المعيارية :
( تركيز األيونات  1مول/لتر 1 ،ض.ج للغازات،
ودرجة الحرارة  25س ) .
وفي هذه الظروف يشار

لجهد الخلية بالجهد المعياري ( ∙) E

.
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كيفية
حساب

يعتمد جهد الخلية المعياري على :
جهد التأكسد المعياري للقطب (∙ Eتأكسد)
[ميل نصف تفاعل التأكسد]
وبما أن ] [H2Oثابتا ً في المحاليل المائية ،لذا يمكن دمجه مع ثابت االتزان في ثابت اتزان جديد هو . Kb

جهد االختزال المعياري للقطب ( ∙ Eاالختزال)
[ ميل نصف تفاعل االختزال]
على أساس العالقة التالية
 ̊ Eللخلية = ̊  Eاالختزال(المهبط)  E ̊ +التأكسد(المصعد)
ميل نصف تفاعل االختزال للحدوث في قطب معين هو
عكس ميل نصف التأكسد للحدوث للقطب نفسه
̊  Eاالختزال(المهبط) =  E ̊ -التأكسد(المصعد)
وبهذا يمكن تمثيل جهد الخلية على النحو التالي:
̊  Eللخلية = ̊  Eاالختزال(المهبط)  E ̊ -االختزال(المصعد)
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مثال توضيحي
إذا علمت أنه يمكن تمثيل التفاعل الحادث في الخلية
الغلفانية المكونة من نصف خلية الحديد ونصف خلية
النحاس بالمعادلة اآلتية:
)Fe(s) + Cu+2(aq

)Fe+2(aq) + Cu(s

احسب جهد الخلية المعياري ( E

(( علما بأن جهد االختزال المعياري
لقطب النحاس يساوي 0,34
بينما جهد االختزال المعياري
لقطب الحديد يساوي -

∙E

للخلية

).

فولت،

 0,44فولت

= ̊  Eاالختزال(المهبط)النحاس E ̊ -

∙E

للخلية

∙E

)) .

االختزال(المصعد) الحديد

= ) 0,44 - ( - 0,34 +

للخلية

=  0,78فولت
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تطبيق
التفاعل التلقائي اآلتي يحدث في خلية غلفانية

في الظروف المعيارية :

)+ Ni2+ (aq

)(s

Cu

)Ni (s

فإذا علمت أن جهد هذه الخلية ( ∙) E
( 0.59فولت )  ,أجب عما يأتي :

Cu2+ (aq)+

يساوي

 1حدد القطب الذي يمثل المهبط
والقطب الذي يمثل المصعد  ,وما شحنة كل منهما .
,

 22إذا علمت أن جهد اختزال النحاس
) ∙ 0.34+ = ) Eفولت .
احسب جهد اختزال النيكل .
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جهد االختزال المعياري

سؤال
جواب

ال يمكن قياس جهد نصف تفاعل ما بمفرده
إال إذا اقترن بنصف تفاعل آخر
له جهد معلوم  .لماذا ؟

ألن نصف تفاعل التأكسد ال يحدث
اال بوجود نصف تفاعل االختزال .

قطب الهيدروجين المعياري

وقد تم اتخاذ قطب الهيدروجين المعياري

أساساً لقياس

جهود أنصاف التفاعالت األخرى .

وتم اعتبار جهد نصف التفاعل التأكسد واالختزال له
يساوي صفراً في الظروف المعيارية.
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جهد اختزال الهيدروجين

2H+(aq) + 2e-

)H2(g

Eاختزال

= صفر

جهد تأكسد الهيدروجين

H2(g) → 2H+(aq) + 2e-

Eتأكسد

= صفر

مثال توضيحي
وضح اتجاه حركة اإللكترونات وبين المصعد و المهبط
كل منهما وذلك عند ربط قطب الهيدروجين
وشحنة
ٍ
بكل من :
المعياري
ٍ

1

 -1الكادميوم

2
.

الفضة .

إذا علمت أن انصاف تفاعل االختزال  ،وجهدي
االختزال لهما هو :
Cd
Ag

0.40 - = E∙ Cd+2 + 2e+ e-

Ag+

∙0.80 + = E

الكادميوم ( المصعد ) وإشارته سالبة .الهيدروجين ( المهبط )
وإشارته موجبة .تتجه اإللكترونات من الكادميوم للهيدروجين
الفضة ( المهبط ) وإشارته موجبة .الهيدروجين ( المصعد )
وإشارته سالبة .تتجه اإللكترونات من الهيدروجين للفضة
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تطبيق
تم ربط قطب الهيدروجين المعياري بقطب رصاص
مغموس في محلول  1 (PbSO4مول  /لتر ).ويتصل المحلوالن
بقنطرة ملحية،

وقد تبين عملياً أن جهد الخلية المعياري 0.13
فولت وأن اإللكترونات تتحرك من قطب الرصاص إلى
قطب الهيدروجين المعياري.
1-1

اكتب معادلة نصف التفاعل
عند كل

الذي يحدث

قطب.

2-4

ماذا يحدث لتركيز أيونات Pb+2

-5
3

وضح اتجاه حركة اإللكترونات

في المحلول.
السالبة

في الدارة الخارجية .

4-7

احسب جهد اختزال

الرصاص .
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جهود االختزال المعيارية
توضيح جهود االختزال المعيارية
للمقارنة بين أنصاف التفاعالت المختلفة من حيث ميلها
للتأكسد واالختزال،
تم االتفاق على أن تكتب أنصاف التفاعالت جميعها على
الكهركيميائية :
السلسلة
االختزالية
الصورة
ترتيب للمواد وفق نشاطها الكيميائي ،أي قدرتها على كسب
االختزال المعيارية.
يسمىجهود
باالعتماد على
وفقدها
اإللكترونات
لكهركيميائية
ا
السلسلة
خاص،
جدول
في
وترتيبها
* ومن السلسلة يالحظ أنة كلما زاد جهد االختزال رياضياً زاد
الميل لالختزال.

السلسلة الكهركيميائية

ترتيب للمواد وفق نشاطها الكيميائي ،أي قدرتها على
كسب اإللكترونات وفقدها باالعتماد على جهود االختزال
المعيارية.

ومن السلسلة

يالحظ أنه كلما

زاد جهد االختزال رياضياً زاد الميل

لالختزال.

15

توضيح جهود االختزال المعيارية
جهد
اال تزا
موج

H2

ر

ال

Cu ,
Ag , Hg , Pt , Au

H2

2H + + 2e-

جهد
اال تزا
موج
ر

Mg Fe , Zn, Al

:

ال

Na , Ca , K , Li
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أوال ً  -:حساب جهد الخلية ∙E

جهد
الخلية
∙E

لحساب جهد الخلية المعياري اتبع الخطوات اآلتية
استخرج أنصاف التفاعالت وقيم  Eلها
والخاصة بالتفاعل الخلوي من الجدول .
اقلب نصف التفاعل المعبر عن التأكسد

مع عكس إشارة  Eالمرافقة له.
ساوي عدد اإللكترونات في نصفي تفاعل التأكسد واالختزال
بالضرب التبادلي إن لزم األمر دون المساس بقيمة  ، Eإذ أن
جهود االختزال من الخواص النوعية للمادة ،وهذه الخواص ال تعتمد
على كمية المادة.
اجمع نصفي تفاعل التأكسد واالختزال،
واجمع في الوقت نفسه الجهود المرافقة لها.

جهد الخلية المعياري (

=( E

جهد االختزال للمهبط – جهد االختزال للمصعد
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مثال توضيحي
احسب ∙ Eللخلية الغلفانية

التي تعمل وفق المعادلة :

)Zn(s)+Cu+2(aq

)Zn+2(aq)+Cu(s
إذا علمت أن :
Zn



Zn+2 + 2e-

Cu



Cu+2 + e-

∙
Eخلية

 0.76- =Eفولت
=E

 0.34فولت

=  Eاختزال  E +تأكسد
∙Eخلية = 0.76 + 0.34

( تم عكس إشارة اختزال  Znألن حدث له تأكسد )

∙Eخلية =  1.10فولت
تطبيق
اعتماداً على جهود االختزال المعيارية

ألنصاف التفاعالت

المبينة في الجدول اآلتي أجب :

نصف تفاعل االختزال ∙ Eفولت
Ni+2 + 2e- → Ni
 0,250,8 +
Ag+ + e- → Ag
عند وصل نصف خلية الفضة (  ) Agمع نصف خلية آخر من النيكل ( ) Ni
لعمل خلية غلفانية :

1
2
.1
.2
3

اكتب معادلة نصف التفاعل الذي يحدث عند كل قطب .
أي القطبين المصعد ؟ وما شحنته ؟

احسب قيمة جهد الخلية (

. )E
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ثانياً  -:تحديد تلقائية حدوث تفاعالت التأكسد و االختزال
يمكن التنبؤ بإمكانية حدوث تفاعالت التأكسد واالختزال عن
طريق حساب جهد التفاعل : E

1
2

إذا كانت قيمة ∙) + ( E

دل ذلك على إمكانية حدوث التفاعل تلقائياً,

إذا كانت قيمة ∙) - ( E
فالتفاعل ال يحدث تلقائياً,

ويمكن حدوثه إذا أعطي طاقة تزيد عن قيمة  Eالمحسوبة
.

مثال توضيحي
هل يستطيع الحديد ( )Feاختزال أيون الحديد ( )Fe3+إلى
( )Fe2+وفق المعادلة التالية:

اذا علمت أن :

بعكس نصف التفاعل الثاني وعكس إشارته :

بما أن ( ) Eللتفاعل له قيمة موجبة  ,فإن التفاعل قابل للحدوث في
الظروف المعيارية .
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تطبيق
ادرس جهود اإلختزال المعيارية

ألنصاف التفاعالت

المبينة في الجدول المجاور
ثم أجب عن األسئلة اآلتية :

∙ Eفولت
 0,74 1,660,8 +
 0,250,34 +

نصف تفاعل االختزال
Cr+3 + 3e- → Cr
Al+3 + 3e- → Al
Ag+ + e- → Ag
Ni+2 + 2e- → Ni
Cu+2 + 2e- → Cu
 AgNO3في

هل يمكن حفظ محلول
1
وعاء من األلومنيوم (  ) Al؟

اكتب عنصراً واحداً منها يسبب انطالق
2
غاز  H2من محاليل الحموض المخففة .
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ثانياً  -:مقارنة قوة العوامل المؤكسدة و العوامل المختزلة

تعلم بأن المادة التي تتأكسد تعد عامال ً مختزال ً
التي تختزل تعد عامال ً مؤكسداً .

 ،والمادة

فإذا كان لديك أنصاف تفاعالت على الصورة اإلختزالية  ،تكون
المواد الموجودة على يسار أنصاف التفاعالت عوامل مؤكسدة
ألنها تميل لإلختزال  ،وتكون المواد الموجودة على يمين
أنصاف التفاعالت عوامل مختزلة ألنها تميل للتأكسد .

ولمقارنة المواد حسب قوتها كعواملل مؤكسلدة أو مختزللة ،
ننظر الى جهود إختزالها  ،فكلما زاد جهد االختزال زاد الميل
لإلختزال  ،وزادت قوة المادة كعامل مؤكسد  ،وكلما قل جهد
االختزال زاد الميل للتأكسد وزادت قوة المادة كعامل مختزل
.

مثال توضيحي
يمثل الجدول التالي جهود االختزال لعدد من العناصر،
ادرسه جيداً ثم اجب عن األسئلة التالية :
العنصر
جهود
االختزال

حديد اا نحاس كاديوم بروم
اا
اا
 + 0,4 + 0,441,33
0,34

زئبق

رصاص

0,13 - 0,8 +

سمي أقوى عامل مؤكسد وأقوى عامل مختزل

؟

أقوى عامل مؤكسد البروم
وأقوى عامل مختزل حديد اا
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تطبيق
الجدول اآلتي يمثل قيم E°

للتفاعالت النصف الخلوية اآلتية :

1,66 - =E°

Al+3+ 3e → Al

0,8 + =E°

Ag+ + e → Ag

0,34 + =E°

Cu+2 + 2e → Cu

0,14 - =E°

Sn+2 + 2e → Sn

رتب العناصر حسب قوتها كعوامل

مختزلة .
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تطبيق شامل
ادرس الجدول المجاور الذي يبين
جهود اإلختزال المعيارية لعدد من أنصاف التفاعالت ,
ثم أجب عن األسئلة اآلتية :

نصف تفاعل االختزال

Eo
فولت
Cr2O7-2 +14H++6e- →2Cr+3 + 7H2O 1,33 +
Zn2+ + 2e- → Zn
 0,76Cr+3 + 3e → Cr
 0,74Al+3 + 3e → Al
1,66Ag+ + e → Ag
0,8 +
¯Cl2 + 2e → 2Cl
1,36 +
Ni+2 + 2e → Ni
 0,251

اكتب معادلة التفاعل الكلي الذي يحدث في خلية غلفانية
مكونة من قطبي  Ni , Znثم احسب قيمة ( )Eoللخلية.

 2حدد المصعد والمهبط
شحنة كل منهما في الخلية السابقة .
و

3

حدد اتجاه سريان اإللكترونات في
الدارة الخارجية للخلية السابقة .

 4حدد أقوى عامل مؤكسد وأقوى عامل مختزل
من أنصاف التفاعالت المبينة في الجدول

 5هل يمكن حفظ محلول من الدايكرومات ()Cr2O72-
في وعاء من النيكل ؟ فسر إجابتك
23

أسئلة الفصل الثاني
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إجابات أسئلة الفصل الثاني
السؤال األول
جهد الخلية المعياري :مقياس للقوة الدافعة الكهربائية التي
تنشأ بسبب االختالف في فرق الجهد بين قطبي الخلية في
الظروف المعيارية.
قطب الهيدروجين المعياري :قطب مرجعي يمكن استخدامه
لمعرفة جهد االختزال المعياري لقطبي الخلية الغلفانية ،عندما
يكون تركيز أيونات المذاب  1مول/لتر ،وضغط الغاز  1ض.جل،
وعند درجة حرارة  25س .
المصعد :القطب الذي تحدث عنده عملية التأكسد في الخاليا
الكهركيميائية.
المهبط :القطب الذي تحدث عنده عملية االختزال في الخاليا
الكهركيميائية.
الخلية الغلفانية :خلية كهركيميائية يحدث فيها تفاعل تأكسد
واختزال تلقائي يؤدي إلى إنتاج تيار كهربائي.
القنطرة الملحية :أنبوب زجاجي على شكل حرف ( )Uيحوي
محلوالً مشبعاً ألحد األمالح ،يصل بين قطبي الخلية الغلفانية؛
لحفظ التوزان الكهربائي للشحنات.

السؤال الثاني
الجوانب
تحوالت الطاقة
شحنة المصعد
شحنة المهبط
تلقائية التفاعل
إشارة Eo

الخلية الغلفانية
من كيميائية إلى كهربائية
سالبة
موجبة
تلقائي
موجبة
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السؤال الثالث
أ -المصعد قطب ( ،)Snوشحنته سالبة ،والمهبط قطب (،)Ag
وشحنته موجبة.
ب -المعادالت التي تحدث على كل قطب:
معادلة المصعد (نصف تفاعل التأكسد):
Sn → Sn2+ + 2eمعادلة المهبط (نصف تفاعل االختزال):
2Ag+ + 2e-→ 2Ag
ج -تتحرك اإللكترونات في الدارة الخارجية من قطب القصدير
(المصعد) إلى قطب الفضة (المهبط).
د-

 Eoالخلية = Eo

اختزال (المهبط)

Eo -

اختزال (المصعد)

 Eoالخلية =  Eoاختزال (الفضة) Eo -
 Eoالخلية = ( )0,80+ل ( 0,94+ = )0,14-فولت
اختزال (القصدير)

السؤال الرابع
خلية (.)Sn-Cu
 Eoالخلية =  Eoاختزال (المهبط) Eo -
o
o
o
 Eالخلية =  Eاختزال (النحاس)  E -اختزال (القصدير)
 Eoالخلية = ( )0,34+ل ( 0,48+ = )0,14-فولت
اختزال (المصعد)

السؤال الخامس
أ -تقل كتلته.

ب -تقل تراكيز أيونات النحاس.

27

السؤال السادس

أA -
بD2+ -
ج -ال يمكن تحريك المحلول.
د -من قطب ( )Aإلى قطب (.)C
هل -نعم.

السؤال السابع
أK -

بK , Co -

ج -جهد الخلية الغلفانية:
 Eoالخلية =  Eoاختزال (المهبط) Eo -
o
o
o
 Eالخلية =  Eاختزال (الفضة)  E -اختزال (الكوبالت)
 Eoالخلية = ( )0,80+ل ()0,28-
=  1,08+فولت
اختزال (المصعد)
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إسئلة الوحدة
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إجابات إسئلة الوحدة
السؤال االول

الفقرة
اإلجابة

1
د

2
ج

3
ب

4
د

5
ج

6
أ

7
ب

8
د

9
أ

السؤال الثاني
2IO3- + 5HSO3- → I2 + 5SO42- + 3H+ + H2O
5ICl + 3H2O → 2I2 + IO3- + 6H+ + 5Cl2OH- + 3NO2 + MnO4- → MnO2 + 3NO3- + H2O

السؤال الثالث
أ -خلية غلفانية.
ب -من طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية.
ج -قنطرة ملحية ،تصل بين قطبي الخلية الغلفانية؛ لحفظ
التوزان الكهربائي للشحنات.
د -اختزال أيونات الفضةAg+ + e- → Ag :
هل -تأكسد النيكلNi → Ni2+ + 2e- :
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السؤال الرابع
أ 0,80+ -فولت.
ب -قطب الفضة (المهبط).
ج 0,62+ -فولت.
دCo > Ni > Cu > Ag -
هل -نعم يمكن.
وNi -

السؤال الخامس
.1
.2
.3
.4
.5

Y
تقل.
تزداد.
نعم يمكن.
()C-Y
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مالحظات
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