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لنصف الخلية  هو الفرق بين جهد االختزال لنصف الخلية الذي يحدث عنده االختزال و جهد االختزال

 الذي يحدث عنده األكسدة
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1 
 عند غمر ين ـــــــــارصـــــــــــــــونات الخـــــــــــــــز كاتيــركيـــــــــــــزداد تــــــــــــــــــــــــي

 
 IIكبريتات النحاس  محلول  وعاء يحتوي  في منه  شريحة

 تذوب في المحلول  +Zn2ارصينات َخيوَناَتها إلى َكُلُوَحَت و  Znينارِصلَخا ذراِتسدة ِلَكَأ ليِةَمَع ِثدُولُح

2 
 اس ـــــــــــــــــــــــــــــــونات النحـــــــــــــــــــــــــــــــــركيز كاتيــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــيق

 
 IIكبريتات النحاس  وعاء يحتوي  محلول  فيمن الخارصين    عند غمر شريحة

 نِيارِصة الَخحريلى َشَع ُبرَسَتَت Cu اسَحُن راِتلى َذها َإوُلَحَت و +Cu2 اِسنَحاُل اُتيوَناِتَك اُلِزخِتاِل

3 

 llعلى سطح قطب الخارصين عند غمره في محلول  كبريتات النحاس  Cuتكون طبقة بنية اللون من ذرات النحاس 

أي يحل محل النحاس ذو جهد االختزال األعلى في محلول , ألن جهد اختزال فلز الخارصين أقل و بالتالي يتعرض لعملية أكسدة 
  كبريتات النحاس و بالتالي تتحول كاتيونات النحاس الى ذرات نحاس بنية اللون تترسب على قطعة الخارصين

4 

 بعد غمر شريحة خارصين فيه  llيبهت لون محلول كبريتات النحاس 
ً
 حتى يختفي كليا

ً
 ألازرق تدريجيا

أي يحدث له أكسدة ويتحول لكاتيونات خارصين شفافة , أي يحل محل النحاس الذي جهد  أقلالن فلز الخارصين جهد اختزاله 
في محلول كبريتات النحاس , فتتحول كاتيونات النحاس إلى ذرات نحاس بنية  تترسب على قطعة ( ُيختزل) أعلىاختزاله 

 Cu 2+  +  2e-    →   Cu   الخارصين فتقل كاتيونات النحاس التي تعطي اللون األزرق فيبهت لون المحلول

5 
 ال يمكن الحصول على طاقة  IIعند وضع ساق من الخارصين في محلول كبريتات النحاس 

 ( الدائرة مفتوحة ) لعدم وجود موصل فلزي لحركة االلكترونات 

6 

 (II) تآكل سطح شريحة الخارصين عند غمرها في محلول مائي لكبريتات النحاس

من النحاس أي يحدث له أكسدة ويتحول لكاتيونات خارصين في حين يحدث اختزال  أقلألن فلز الخارصين جهد اختزاله 
 -Zn        →         Zn2+   + 2eلكاتيونات النحاس                    

7 

   II يتولد تيار كرراائي عند غمر قطب من الخارصين في محلول كبريتات النحاس ال

 وبين كاتيونات النحاس  Zn(s)بين سطح فلز الخارصين  مباشرًةيحُدُث تبادل اإللكترونات   ألن
Cu2+

(aq)(II)  المتالمسين في المحلول وبالتالي ال يمكن الحصول على طاقة كهربائية وإنما يمكن الحصول على طاقة حرارية ويرجع
 (دائرة مفتوحة  )ذلك إلى عدم وجود موصل فلزي لحركة اإللكترونات 

8 
  لكّن من الناحية العملية محدود ومن الناحية النظرية يمكن تفريغ املركم الرصاص ي وإعادة شحنه لعدد ال نهائي من املّرات 

 في قاع المركم PbSO4 لترسب كميات صغيرة من كبريتات الرصاص

9 

 HCl حمض الريدروكلوريك في محلول الخارصين  وضع شريحة من يتصاعد غاز الريدروجين عند 

 و بالتالي  و بالتالي يكون نشاطه الكيميائي أكبر من الهيدروجينأقل من الهيدروجين  ألن فلز الخارصين جهد اختزاله 
          H2هيدروجين  جزيئات تتحول إلى و التي في محلول حمض الهيدروكلوريك  الهيدروجين كاتيونات  يحل محل

       2H+  + 2e-  →           H2                                                                             

11 
 توجد على شكل مركبات  بل  العناصر الفلزية التى تسبق الريدروجين ال توجد في الطبيعة على الحالة العنصرية 

 و نشاطها الكيميائي مرتفع جدًا   منخفضة جدًا الهيدروجين  تسبقد اختزال العناصر الفلزية التى وألن جه

11 

  تحت سطح الكيروسين   Na حفظ الصوديوم ي  

األكسجين و بخار الماء الموجود في مع و نشاطه الكيميائي مرتفع جدا و يتفاعل بسهولة  منخفض جدًا ألن جهد اختزال الصوديوم 
  الهواء الجوي



 

 

12 
  Feأ الحديد يصد

ً
 الرطب للرواءعند تركه معرضا

 الموجود في الهواء الجوي بخار الماء  فيسهل أكسدته بواسطة أكسجين الهواء أو منخفض   الحديدألن جهد اختزال 

13 

 HCl مع حمض الريدروكلوريك   Cu ال يتصاعد غاز الريدروجين عند تفاعل النحاس

أكبر من جهد اختزال الهيدروجين و بالتالي يكون نشاطه الكيميائي أقل من النشاط الكيميائي  النحاس  د اختزال وألن جه
 HClفي حمض الهيدروكلوريك  هيدروجين الحل محل يأن  ستطيعو بالتالي ال ي  للهيدروجين 

14 
 الحالة العنصرية  فيالعناصر الفلزية التى تلي الريدروجين  توجد في الطبيعة 

  و بالتالي يكون نشاطها الكيميائي منخفض مرتفعة   اختزال العناصر الفلزية التى تلي الهيدروجيند وألن جه

15 
 ستخدم الذهب والفضة والبالتين في صناعة الحلىي  

 و بالتالي يكون نشاطها الكيميائي منخفض  مرتفعة  ها د اختزالوألن جه

16 

  يستطيع الفلور ان يحل محل جميع الرالوجينات فى محاليل مركباتها 

و يكون نشاطه الكيميائي أكبر من نشاطها الكيميائي و  اختزال الفلور أكبر من جهود اختزال الهالوجينات االخرى ألن  جهد 
 امركباتهمحاليل  محلها في  يحلبالتالي يستطيع أن  

17 

  ال يستطيع اليود ان يحل محل الرالوجينات فى محاليل مركباتها 

 ايستطيع أن يحل محل باقي الهالوجينات في محاليل مركباته و بالتالي ال  اليود أقل من جميع الهالوجيناتجهد اختزال ألن 

18 

 ال يمكن قياس الجرد الكرراائي لنصف خلية مفردة

 ر دائرة مفتوحةعتُبا ُتألنه

19 

وهما منفصالن عن بعضرما  ال يمكن قياس  الجرد الكرراائي لنصف خلية الخارصين أو الجرد الكرراائي لنصف خلية النحاس 

 الكرراائي  ولكن عند توصيلرما من املمكن قياس الفرق في الجرد

مغلقة و عندها يمكن قياس ألنهما عندما يكونان منفصلين تكون الدائرة مفتوحة و عند وصلهما مع بعضهما تصبح الدائرة 
  الجهد الكهربائي لهما

21 

سطح قطعة الخارصين  على اللون  بنية رقيقة  الزرقاء تتكون طبقة  IIعند وضع قطعة من فلز الخارصين فى محلول كبريتات النحاس 

   IIيبهت لون محلول كبريتات النحاس  و

محلول في يحل محل النحاس  النحاس و بالتالي يكون نشاطها الكيميائي أكبر و   جهد اختزال أقلالخارصين  جهد اختزال  ألن
 تتحول كاتيونات النحاس إلى ذرات نحاس تترسب على قطعة الخارصينو كبريتات النحاس , 

21 

   ال يوجد الصوديوم في الطبيعة على الحالة العنصرية بينما يوجد الذهب على الحالة العنصرية

و لكن نشاطه الكيميائي   مرتفع  بينما جهد اختزال الذهب  و نشاطه الكيميائي مرتفع   منخفض جدًا ألن جهد اختزال الصوديوم 
 منخفض



 

 

22 

   افي محاليل أمالحر الفضة أن يحل محل  ملنيومألليمكن 

الكيميائي اكبر و بالتالي  يستطيع أن يحل  محل من جهد اختزال الفضة و بالتالي يكون نشاطه  أقل االلمنيوم  جهد اختزال ألن 
  الفضة في محاليل امالحها

23 

 ي   ال
 
     فى وعاء من الحديد IIمحلول كبريتات النحاس  حفظ

الن جهد اختزال الحديد اقل من جهد اختزال النحاس و يكون نشاطه الكيميائي أكبر و بالتالي يستطيع ان يحل محله في محلول  
 Fe    +   CuSO4      →       FeSO4   +   Cu          : كبريتات النحاس وفق التفاعل التالي 

24 

 الظروف العاديةال يتأثر البالتين بمحاليل الاحماض املخففة في 
 ألن جهد اختزال البالتين كبير و هو يلي الهيدروجين في سلسلة جهود االختزال القياسية و بالتالي ال يستطيع أن يحل محل 

 الهيدروجين من محاليل مركباته

25 
مكن استخدام الذهب في صناعة الحلي  ي 

 النخفاض نشاطه الكيميائي و ارتفاع جهد اختزاله  

26 

 فى وعاء من النحاس IIحفظ محلول كبريتات الحديد يمكن 

و بالتالي يكون النشاط الكيميائي للنحاس أقل  من  النشاط الكيميائي النحاس أكبر من جهد اختزال الحديد جهد اختزال  ألن 
 ال يستطيع أن يحل محل الحديد في محاليل مركباته  للحديد و بالتالي 

27 
ستخدم الكالسيوم في  ليال ي   صناعة الح 

 النخفاض جهد اختزاله و ارتفاع نشاطه الكيميائي 

28 
مكن تحضير البروم بتفاعل محاليل أمالحه مع عنصر الكلور   ي 

 ألن جهد اختزال البروم أقل من جهد اختزال الكلور و الالفلزات االكبر في جهد االختزال تحُل محل الالفلزات االقل في جهد االختزال 

29 
 املركم الرصاص ى كخلية الكتروليتية أثناء شحنهيعمل 

 ( تنعكس التفاعالت ) ألنه يتم توصيله بمصدر للتيار الكهربائي المستمر فتتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية 

31 

+Sn(s)  / Sn2في الخلية الجلفانية التي رمزها الاصطالحي   Pbتزداد كتلة 
(aq)   //  Pb2+

(aq) / Pb(s)  

ألن االلكترونات التي تصل الى القطب َتختزُل كاتيونات الرصاص الموجودة في المحلول فتتحول الى ذرات رصاص تترسب على 
+Pb2شريحة الرصاص 

(aq)     +     2e-     →     Pb(s)    

31 

كانت عليه قبل  ما ىإل تعود مكوناتهعند توصيل املركم الرصاص ي بمصدر للتيار الكرراائي له جرد أكبر بقليل من جرد املركم 

 التفريغ

وتتحول  الكاثودتنعكس التفاعالت فتتحول كبريتات الرصاص إلى رصاص عند  و  ألنه يتحول إلى خلية إلكتروليتية
 ويقل الماء ويزداد تركيز الحمض اآلنودكبريتات الرصاص إلى ثاني أكسيد الرصاص عند 

32 
 يزداد تركيز الحمض عند شحن املركم الرصاص ي 

      2PbSO4  +  2H2O    →     Pb  +    PbO2    +     2H2SO4 المركم الرصاصي  شحنألنه ناتج عملية 

33 
 
 
  صديقة للبيئةالوقود  يا خال  عتبرت

  ألنها ال ينطلق منها أي ملوثات للبيئة وتعمل دون أن تسبب ضوضاء
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34 
 ألانود سالبة و إشارة الكاثود  موجبة في الخلية الجلفانيةإشارة 

 اإللكترونات من األنود إلي الكاثود وبالتالي تصبح إشارة األنود سالبة و إشارة الكاثود  موجبة رالخلية الفولتية تسيفي 

35 
 و يعتبر ألانود  القطب املوجب (يعتبر الكاثود في الخلية إلالكتروليتية القطب السالب 

 ود يتصل بالقطب الموجب للبطاريةنبينما اال( مصدر الطاقة الخارجي)ألنه الكاثود يتصل بالقطب السالب للبطارية 

36 
        301عند درجة الحرارة  املرتفعة خلية داون تعمل 

 حتى ُيصهر الملح

37 
 ماء نقي ال يمر تيار كرراائي وال يحدث تحليل كرراائي عندما يوصل تيار كرراائي بقطبين مغمورين في

  لعدم وجود أيونات في المحلول توصل التيار الكهربائي

38 
 الكرراائي منخفضة إلي املاء النقي يحدث تحليل كرراائي أي يمر التيار بتركيزات H2SO4 عند  إضافة قطرات من حمض الكبريتيك 

    موصال للتيار الكهربائي محتويًا على أيونات ويصبح  يصبح المحلول  ألنه

39 
 عند التحليل الكرراائي للماء يتصاعد غاز الريدروجين عند قطب الانود

      -2H2O    →    O2   +   4H+   +   4e( جهد اختزاله االقل  ) ألن الماء يتأكسد عند االنود 

41 

 عتبر حمض الكبريتيك مادة محفزةي  

يظل عدد موالت وبالتالي من عملية أكسدة الماء  تختزل كاتيونات الهيدروجين من الوسط الحمضي و يتم التعويض عنهاألنه 
  حمض الكبريتيك ثابتا

41 

ستخدم في عملية التحليل الكرراائي للماء
 
 ال يتغير عدد موالت حمض الكبريتيك امل

الناتجة من أكسدة الماء عند الكاثود و بالتالي يعتبر حمض  +Hبسبب أكسدة الماء عند االنود و اختزال كاتيونات 
 الكبريتيك   مادة ُمحفزة

42 

 عند التحليل الكرراائي للماء حجم غاز الريدروجين الناتج يساوي ضعف حجم غاز ألاكسجين

من غاز (  mol 2 )نتج ي و  ختزل كاتيونات الهيدروجينبينما ُت , ( mol 1 )ألن عدد موالت األكسجين الناتجة من أكسدة الماء 

 ( و هي نسبة وجودهما في الماء) الهيدروجين عند الكاثود 

43 

من أن جرد اختزاله أكبر من جرد اختزال يحدث أكسدة ألنيونات الكلوريد عند التحليل الكرراائي ملحلول كلوريد الصوديوم بالرغم 

 املاء

 جهد اختزال ليصبح أكبر من  يرفع جهد اختزال الماء فالقطب  ىتراكم غاز األكسجين عليتأكسد في البداية  ثم ي الماء ألن

   يدفيتأكسد أنيون الكلور يدالكلور

45 
 عند الكاثود خالل عملية التحليل الكرراائي

ً
  ملحلول كلوريد الصوديوم يصبح املحلول قاعديا

       -2H2O    +    2e-   →   H2   +    OH( جهد اختزاله االعلى ) ألن الماء ُيختزل عند قطب الكاثود 

46 
 أو العنصر ألاساس ي للحياة علي ألارض"  عنصر الحضارة"تسمية الكراون 

  في عملية البناء الضوئيته بسبب أهمي
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47 
  السلسلةتعتبر ألالكانات مستقيمة 

ً
 السالسل املتشابهة التركيب ىعل مثاال

 واحدة فقط     ”CH2“كل مركب مختلف عن الذي يسبقه بزيادة مجموعة ميثيلين   ألن

48 
  السلسلةمستقيمة  يناتتعتبر ألالك

ً
 السالسل املتشابهة التركيب ىعل مثاال

 واحدة فقط     ”CH2“كل مركب مختلف عن الذي يسبقه بزيادة مجموعة ميثيلين   ألن

49 
  السلسلةمستقيمة  ايناتتعتبر ألالك

ً
 السالسل املتشابهة التركيب ىعل مثاال

 واحدة فقط     ”CH2“كل مركب مختلف عن الذي يسبقه بزيادة مجموعة ميثيلين   ألن

51 
 أن تكون غازات أو سوائل ذات درجة غليان منخفضة ىاملولية املنخفضة إل ت ذات الكتلتميل الريدروكراونا

  التجاذب بين  جزيئاتها ضعيفة جدا و قوى, ألنها غير قطبية 

51 

ثالثية   ةكراون تساهمي –ة أو روابط كراون كراون تساهمية ثنائي –روابط كراون  ىاملركبات العضوية التي تحتوي عل ةتسمي

 بالريدروكراونات الغير مشبعة

. ثالثيةألنها تحتوي علي عدد أقل من العدد األقصى لذرات الهيدروجين في صيغها التركيبية نظرا لوجود الروابط الثنائية او ال
 .عكس األلكانات أو المركبات المشبعة التي تحتوي علي أقصي عدد من ذرات الهيدروجين في صيغها التركيبية  على

52 

 خطي جزيءإلايثاين يعتبر 

كربون التساهمية الثالثية لإليثاين  –ألن الروابط التساهمية الممتدة من ذرات الكربون الموجودة في رابطة الكربون 
 SP )التهجين فيه من النوع  ) ˚081زاوية و قدرها  بأقصىمتباعدة عن بعضها بعضا 

53 

  ال يحدث وجود الرابطة التساهمية الثنائية او الرابطة التساهمية الثالثية في
ً
الفيزيائية كدرجة  خواصهجذريا في  الريدروكراون تغييرا

 الغليان

  فان درفالز الضعيفة ىالتجاذب التي تحدث بين جزيئات األلكانات و األلكينات و االلكاينات هي قو قوىألن 

54 

 يبنزين اقل نشاط من الركسان الحلقال

مثل الهكسان  الجزيئات المماثلة من ثباتًا   فيها الرنين حيث تكون هذه المركبات أكثر ُثحُدألن البنزين من الجزيئات التي َي
 رنين  التي ال يحدث فيها الحلقي و 

55 

 كل ذرة كراون في البنزين لرا القدرة على تكوين رابطة تساهمية ثنائية مع ذرة كراون مجاورة

و كل رأس من رؤوس سداسي ألضالع عبارة عن ذرة كربون مرتبطة بذرة . ألن جزئ البنزين عبارة عن حلقات سداسية
 التركيب من شأنه أن يبقي لكل ذرة كربون إلكترون حر يشارك في رابطة تساهمية ثنائيةو هذا , هيدروجين 

56 
 قديما باملركبات العطرية( أنيلين, الطولوين )تسمي ألارينات 

 أبسطها   C6H6البنزين  عتبُرُي ألن أغلبها له روائح جميلة و
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