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Ngày soạn:                                 Tiết 29                                  

                    Tên bài:             DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT DIỆN PHÂN.                 
               ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY.  

                  (Chuẩn kiến thức mà học sinh cần ñạt ñược) 
 

Stt 

Chuẩn 
KT, KN 
quy ñịnh 

trong 
chương 

trình 

Mức ñộ thể hiện cụ thể của chuẩn KT, 
KN 

Ghi chú 

1 Nêu 
ñược bản 
chất của 
dòng 
ñiện 
trong 
chất ñiện 
phân. 

[Thông hiểu] 
• Dòng ñiện trong chất ñiện phân là 
dòng dịch chuyển có hướng của các 
ion dương theo chiều ñiện trường và 
các ion âm ngược chiều ñiện trường. 
• Khi hai cực của bình ñiện phân ñược 
nối với nguồn ñiện, trong chất ñiện 
phân có ñiện trường tác dụng lực ñiện 
làm các ion dương dịch chuyển theo 
chiều ñiện trường về phía catôt (ñiện 
cực âm) và các ion âm dịch chuyển 
theo chiều ngược lại về phía anôt (ñiện 
cực dương).  
 

Thuyết ñiện li : Trong dd, các hợp 
chất hoá học như axit, bazơ và muối 
bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) 
thành các nguyên tử (hoặc nhóm 
nguyên tử) tích ñiện gọi là ion. Các 
ion có thể chuyển ñộng tự do trong 
dung dịch và trở thành hạt tải ñiện. 
Các dd này và muối, bazơ nóng chảy 
gọi là chất ñiện phân. 
Các ion dịch chuyển ñến các ñiện cực 
có thể trở thành nguyên tử hay phân 
tử trung hoà, có thể bám vào ñiện 
cực, hoặc bay lên dưới dạng khí, hoặc 
tác dụng với các ñiện cực và dung 
môi gây ra các phản ứng hh, gọi là 
các PƯ phụ hay PƯ thứ cấp. 

2 Mô tả 
ñược 
hiện 
tượng 
dương 
cực tan. 

[Thông hiểu] 
Xét sự ñiện phân(ĐP) một dd muối 
kim loại mà A làm bằng chính kim 
loại ấy, ví dụ anôt bằng ñồng, nhúng 
trong dung dịch ñồng sunfat. 
Khi có dòng ñiện chạy qua bình ñiện 
phân, ion Cu2+ chạy về catôt và nhận 
êlectron từ nguồn ñiện ñi tới (Cu2+

 + 2e- → 
Cu), và ñồng ñược hình thành ở K sẽ 
bám vào cực này. ở anôt, êlectrôn bị 
kéo về cực dương của nguồn ñiện, tạo 
ñiều kiện hình thành ion Cu2+ trên bề 
mặt tiếp xúc với dung dịch (Cu → Cu2+ + 
2e-). Khi ion âm (SO4)

2- chạy về anôt, 
nó kéo ion Cu2+

 vào dd. Đồng ở anôt 
sẽ tan dần vào dung dịch, gây ra hiện 
tượng dương cực tan. 
KL: khi có dòng ñiện chạy qua bình 
ĐP, cực dương bằng ñồng bị hao dần 
ñi, còn ở cực âm thì có ñồng kim loại 
bám vào. Hiện tượng dương cực tan 
xảy ra khi ĐP một dd muối kim loại 
và anôt làm bằng chính kim loại ấy 
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DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC     

                   Tiết 29 
                                 
Tên bài:                                   DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT DIỆN PHÂN.                 

  ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY.  
          (Nâng cao) 

NỘI 
DUNG 
KIẾN 
THỨC 

KỸ 
NĂNG 

NHỮNG NĂNG LỰC 
CẦN BỒI DƯỠNG 

ĐỊNH 
HƯỚNG 

HOẠT ĐỘNG 
HỌC TẬP  

CÂU HỎI/ BÀI 
TẬP 

(CÔNG CỤ ĐÁNH 
GIÁ) 

HÌNH 
THỨC 
KIỂM 
TRA, 
ĐÁNH 

GIÁ 
I.Thí 
nghiệm 
về dòng 
ñiện 
trong 
chất 
ñiện 
phân 

 
 
P8: ñề xuất ñược phương án 
thí nghiệm và  rút ra nhận 
xét. 
C5:Sử dụng kiến thức vật lí 
ñể cảnh báo phòng tránh 
nguy hiểm bị ñiện giật trong 
trường hợp ñánh bắt thủy 
sản bằng ñiện, ngập lụt. 
X6: Trình bày kết quả về 
hiện tượng dòng ñiện chạy 
trong dung dịch ñiện phân. 
K1: Nêu ñược chất ñiện 
phân là gì? 
 

HĐ1: Dạy học 
nêu vấn ñề và 
giải quyết vấn 
ñề  
GV giới thiệu 
dụng cụ và nêu 
câu hỏi ñể biết 
dòng ñiện có 
chạy qua nước 
cất ñược không, 
hãy nêu phương 
án bố trí thí 
nghiệm phù hợp. 
  
 

 
 
P8: Để biết dòng ñiện 
chạy qua nước cất ñược 
không hãy nêu phương 
án TN? 
X6: Quan sát kim mA 
như thế nào và nhận xét 
về sự dẫn ñiện của nước 
cất và nước muối. 
 
K1:  Chất ñiện phân là 
gì? 

 
 
 
PP dùng 
lời 
 
 

II.B ản 
chất 
dòng 
ñiện 
trong 
chất 
ñiện 
phân. 

 
 
P1:Đặt ra câu hỏi về sự kiện 
vật lí. 
P3:Thu thập, ñánh giá lựa 
chọn và xử lí thông tin từ 
các nguồn khác nhau ñể giải 
quyết vấn ñề  trong học tập. 
X6: Trình bày kết quả từ 
hoạt ñộng học tập vật lí. 
K1:  Trình bày kiến thức về 
bản chất dòng ñiện trong 
chất ñiện phân. 
 
 
 
 
 
 

HĐ2: Dạy học 
theo tình huống. 
GV cho học sinh 
xem video về sự 
phân li NaCl ñể 
HS rút ra ñược vì 
sao dung dịch 
muối dẫn ñiện 
ñược.  
 
 
GV cho HS xem 
mô phỏng chuyển 
ñộng ion dương 
và ion âm khi 
chưa có ñiện 
trường và khi ñã 
có ñiện trường 
ñặt vào. 

 
 
P1: Vì sao nước cất 
không dẫn ñiện còn 
dung dịch muối, axit, 
bazo lại dẫn ñiện ñược. 
P3: Từ ñoạn video về sự 
phân li NaCl, hạt tải 
ñiện trong dung dịch 
ñiện phân là hạt nào? 
X6: 
1.Khi chưa có ñiện 
trường ñặt vào thì các 
hạt mang ñiện chuyển 
ñộng như thế nào? 
2.Khi có ñiện trường ñặt 
vào dung dịch thì các 
hạt tải ñiện chuyển ñộng 
như thế nào? 

 
 
 
 
PP dùng 
lời 
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K2,X8: Tham gia thảo luận 
nhóm và trình bày ñược các 
mối quan hệ giữa các kiến 
thức vật lí. 

K1:Bản chất dòng ñiện 
trong chất ñiện phân? 
K2,X8: So sánh khác 
nhau về bản chất dòng 
ñiện trong chất ñiện 
phân và kim loại? 
 

III.Ph ản 
ứng phụ 

K3: Sử dụng kiến thức vật lí 
thực hiện nhiệm vụ học tập 

HĐ3: Dạy học 
thuyết trình d ẫn 
dắt. 
 

K3:  Khi các ion trong 
dung dịch di chuyển ñến 
các ñiện cực thì xảy ra 
hiện tượng gì? 

 

IV.Hi ện 
tượng 
dương 
cực tan. 

 
X6: Trình bày lại kết quả từ 
hoạt ñộng học tập vật lí của 
mình  
 
X1:Trao ñổi kiến thức và 
ứng dụng vật lí bằng ngôn 
ngữ vật lí và các cách diễn tả 
ñặc thù của vật lí. 
K4:  Vận dụng kiến thức vật 
lí vào tình huống thực tế. 
 
K3:  Sử dụng kiến thức vật lí 
ñể giải thích ñược tại sao có 
ñồng bám vào catôt 
K1: Trình bày ñược kiến 
thức về hiện tượng dương 
cực tan. 

HĐ4: Dạy học 
theo tình huống. 
GV tiến hành TN 
cho HS quan sát 
và ñặt câu hỏi vì 
sao khi ñiện phân 
dd CuSO4 với 
anot bằng ñồng 
xảy ra cực dương 
tan. 
 
 
GV liên hệ thực 
tế ứng dụng hiện 
tượng dương cực 
tan vào mạ ñiện 
ñúc ñiện. 

 
X6: Đóng khóa K ñể 
dòng ñiện chạy qua bình 
ñiện phân, các em hãy 
quan sát hiện tượng  xảy 
ra tại cực catot? 
 
 
 
K3,K4: Giải thích tại 
sao có ñồng bám vào 
catot? 
 
K1: Nêu ñược ñiều kiện 
ñể xảy ra hiện tượng 
dương cực tan? 
K4,X1:  Liên hệ hiện 
tượng dương cực tan 
ứng dụng trong thực tế 
làm gì? 

 
 
 
PP dùng 
lời 

Củng cố K1: 
Câu 1: Trường hợp nào sau ñây xảy ra hiện tượng dương cực tan? 
A. Anôt bằng Ag- dung dịch ñiện phân CuSO4. 
B. Anôt bằng Pt- dung dịch ñiện phân AgNO3. 
C. Anôt bằng Cu- dung dịch ñiện phân AgNO3. 
D. Anôt bằng Ag- dung dịch ñiện phân AgNO3. 
K1 
Câu 2: Câu nào dưới ñây nói về bản chất dòng ñiện trong chất ñiện phân là 
ñúng. 
 A. Là dòng electron chuyển ñộng ngược hướng ñiện trường  
B. Là dòng chuyển ñộng có hướng của ion dương cùng chiều ñiện trường và 
ion âm với electron ngược chiều ñiện trường.  
C. Là dòng chuyển ñộng có hướng của ion dương cùng chiều ñiện trường và 
electron ngược chiều ñiện trường.  
D. Là dòng chuyển ñộng có hướng của ion dương cùng chiều ñiện trường và 
ion âm ngược chiều ñiện trường.  
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Ngày soạn:                                  Tiết 29 
                                 
                    Tên bài:                     DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT DIỆN PHÂN.                
         ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY.  

                                 (Nâng cao) 

I. M ục tiêu:  
 1. Về kiến thức:  

 - Giúp học sinh hiểu và nắm ñược hiện tượng ñiện phân, bản chất dòng ñiện trong 
chất ñiện phân, phản ứng phụ trong hiện tượng ñiện phân. 
 - Vận dụng ñược kiến thức vật lí về dòng ñiện trong chất ñiện phân ñể giải thích 
ñược vì sao nước tạp chất như: nước biển, nước sông, suối, ao hồ… dẫn ñiện ñược. 
           - Đề xuất ñược phương án thí nghiệm và rút ra ñược nhận xét về thí nghiệm bản 
chất dòng ñiện chạy trong chất ñiện phân. 
           - Hiểu và giải thích ñược hiện tượng dương cực tan và nêu ñược ñiều kiện xảy ra 
hiện tượng dương cực tan. 
           - Hiểu ñược ứng dụng hiện tượng ñiện phân dương cực tan  trong mạ ñiện, ñúc 
ñiện. 
 

       2. Về kĩ năng: 
 - Thiết kế các phương án thí nghiệm ñể kiểm tra dự ñoán. 
 - Giáo dục học sinh kĩ năng sống như phòng chống ñiện giật, bảo vệ môi trường. 
 

      3. Liên hệ thực tế: 
           - Học sinh biết giải thích hiện tượng dẫn ñiện ở nước biển, nước sông… ñể có cách 
phòng chống ñiện giật. 
          - Liên hệ giáo dục nghề nghiệp như nghề mạ ñiện.  
II.Chu ẩn bị: 
    1. Giáo viên:  
 -Bộ dụng cụ thí nghiệm về dòng ñiện trong chất ñiện phân. 
 -Vẽ phóng to các H19.1,19.2,19.3,19.4 và bảng 19.1 SGK trên MS Powerpoint. 
 

 Dự kiến nội dung ghi bảng: 
 
          Tiết 29 
                               Tên bài:                     DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT DIỆN PHÂN.                
       ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY. 

                                                                  (Nâng cao) 
1)Thí nghiệm về dòng ñiện trong chất ñiện phân: 
a)Thí nghiệm: 
b)Kết quả: 
c)Kết luận: Các dung dịch muối, axit, bazơ ñược gọi là các chất ñiện phân. Các muối nóng 
chảy cũng là chất ñiện phân. 
2)Bản chất dòng ñiện trong chất ñiện phân: 
-Trong dung dịch ñiện phân có sự phân li và sự tái hợp xảy ra ñồng thời. 
- Số ion phụ thuộc vào nhiệt ñộ và nồng ñộ dung dịch. Độ dẫn ñiện của chất ñiện phân 
tăng theo nhiệt ñộ. 
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-Dòng ñiện trong chất ñiện phân: là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo 
chiều ñiện trường  và các ion âm ngược chiều ñiện trường. 
3)Phản ứng phụ trong chất ñiện phân: 
4)Hiện tượng dương cực tan: 
a)Thí nghiệm: 
 Anôt (A) bằng ñồng 
Ca tôt(K) bằng than chì hoặc kim loại khác 
Bình ñựng dung dịch ñiện phân CuSO4. 
Kết quả: Ở Catôt có ñồng bám vào. 
b)Giải thích: 
 Điều kiện xảy ra hiện tượng dương cực tan: ñiện phân dung dịch muối kim loại mà anôt 
làm bằng chính kim loại ấy. 
 
     2. Học sinh:  
 Ôn lại tác dụng hoá học của dòng ñiện và sự ñiện li trong SGK Hoá học. 
 
III. T ổ chức hoạt ñộng dạy học: 
 
Hoạt ñộng 1:(   ) Ổn ñịnh tổ chức lớp, kiểm tra bài cũ: 
 

Hoạt ñộng học của học sinh Hoạt ñộng của giáo viên 
- Báo cáo sĩ số. 
- HS trả lời câu hỏi của GV. 
 
 
 
 
- HS nhận xét câu trả lời của bạn. 
 

- Điểm danh. 
- Kiểm tra bài cũ:  

  + Nêu ñiều kiện ñể có dòng ñiện trong môi 
trường? 
GV gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn. 
GV tổng kết và ñánh giá câu trả lời của HS. 
- GV ñặt vấn ñề: Chúng ta ñã biết dòng ñiện qua 
kim loại, vậy dòng ñiện có qua chất lỏng ñược 
không? Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về dòng 
ñiện trong chất ñiện phân- Định luật Faraday. 
 GV giới thiệu nhà Vật lí Faraday- người Anh 
1791 ñã nghiên cứu về dòng ñiện qua chất ñiện 
phân và rút ra các ñịnh luật quan trọng có ứng 
dụng rất nhiều trong thực tế. 
GV giới thiệu nội dung bài học. 

 

Hoạt ñộng 2:(   ) Tìm hiểu thí nghiệm về dòng ñiện trong chất ñiện phân: 
 

Hệ thống câu hỏi: 
P8: Để biết dòng ñiện chạy qua nước cất ñược không hãy nêu phương án TN? 
X6: Quan sát kim mA như thế nào và nhận xét về sự dẫn ñiện của nước cất và nước muối. 
K1:  Chất ñiện phân là gì? 
 

Hoạt ñộng học của học sinh Hoạt ñộng của giáo viên 
- Hs quan sát 
- HS nhận biết các dụng cụ TN: 

 
-GV giới thiệu dụng cụ thí nghiệm: nguồn ñiện 
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 + 2 ñiện cực  
 + ñiện kế mA 
 + nguồn ñiện 
HS trả lời không ñược thì theo dõi sự 
gợi ý của GV 
 
Dựa vào gợi ý của GV, học sinh trả lời: 
ñặt hai ñiện cực là hai tấm kim loại vào 
bình ñựng nước cất, mắc nối tiếp mA, 
rồi mắc vào 2cực nguồn ñiện. 
 
 
 
 
 
 
 
HS: Kim ñiện kế không bị lệch chứng 
tỏ không có dòng ñiện qua nước nguyên 
chất. Nước nguyên chất là chất cách 
ñiện. 
 
 
HS: với dung dịch muối, kim ñiện kế bị 
lệch chứng tỏ có dòng ñiện qua dd muối 
 
 
 
 
 
HS ghi kết luận vào vở ghi bài. 
 
 
HS ghi nhận thông tin và liên hệ với 
thực tiễn ñời sống. 
 
 

1 chiều, miliampe kế, 2 tấm kim loại ; nước cất, 
muối ăn, các dây ñiện. 
 
H1: Với dụng cụ ñã cho, ñể biết dòng ñiện có 
chạy qua nước cất ñược không, em hãy nêu 
phương án bố trí thí nghiệm như thế nào? 
 
 
 
 
 
 
 
GV tiến hành TN và nhắc nhở HS quan sát kim 
của mA và nhận xét. 
 
 
H2: Khi K ñóng, quan sát thấy kim mA như thế 
nào và nhận xét sự dẫn ñiện của nước cất? 
GV ghi kết quả TN trên bảng. 
 
GV hòa tan muối ăn vào bình ñựng nước cất ñể 
tạo ra dung dịch muối. 
H3: Khi K ñóng, quan sát thấy kim mA như thế 
nào và nhận xét sự dẫn ñiện của dung dịch 
muối ăn? 
GV ghi kết quả TN trên bảng. 
GV thông báo: tương tự ñối với dd axit, bazo 
và các dd muối khác, muối nóng chảy cũng cho 
dòng ñiện ñi qua. Chúng gọi là chất ñiện phân. 
GV ghi kết luận trên vào bảng ñể khắc sâu cho 
HS. 
GV tích hợp kĩ năng sống: nước tinh khiết 
không dẫn ñiện nhưng nếu nước có lẫn tạp chất 
ví dụ như nước sông, suối, ao hồ, nước biển… 
thì dẫn ñiện rất tốt. Những hành vi ñánh bắt 
thủy sản bằng ñiện là hủy hoại môi trường 
sống, thậm chí có thể nguy hiểm ñến tính 
mạng.  

 
Hoạt ñộng 3:(   ) Bản chất dòng ñiện trong chất ñiện phân : 
 

Hệ thống câu hỏi: 
P1: Vì sao nước cất không dẫn ñiện còn dung dịch muối, axit, bazo lại dẫn ñiện ñược? 
P3: Từ ñoạn video về sự phân li NaCl, hạt tải ñiện trong dung dịch ñiện phân là hạt nào? 
X6: 
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1.Khi chưa có ñiện trường ñặt vào thì các hạt mang ñiện chuyển ñộng như thế nào? 
2.Khi có ñiện trường ñặt vào dung dịch thì các hạt tải ñiện chuyển ñộng như thế nào? 
K1: Bản chất dòng ñiện trong chất ñiện phân? 
K2,X8: So sánh khác nhau về bản chất dòng ñiện trong chất ñiện phân và kim loại? 
 
  

Hoạt ñộng học của học sinh Hoạt ñộng của giáo viên 
HS chú ý theo dõi ñặt vấn ñề của GV. 
 
 
 
 
HS: nước cất chứa các phân tử trung 
hòa về ñiện, chứa rất ít hạt tải ñiện nên 
không dẫn ñiện ñược 
HS không  trả lời ñược thì theo dõi ñoạn 
phim về sự phân li của NaCl trong 
nước.  
 
 
 
- HS chú ý nghe giảng. 
 
 
 
 
Hạt tải ñiện trong dung dịch ñiện phân 
là các ion dương và các ion âm. 
- HS quan sát TN ảo và trả lời: khi 
không có ñiện trường, các ion chuyển 
ñộng tự do, hỗn loạn không tạo ra dòng 
ñiện. 
- HS suy nghĩ và trả lời: vì ñiện trường 
tác dụng lực ñiện lên hạt mang ñiện làm 
hạt dương ñi cùng chiều với ñiện trường 
còn hạt mang ñiện âm ñi ngược chiều 
với ñiện trường. 
 
 
 
- HS phát biểu bản chất dòng ñiện trong 
chất ñiện phân. 
 
HS ghi bài vào vở. 
 
HS thảo luận và chọn câu trả lời phù 
hợp 

GV: Các em ñã biết nước có lẫn tạp chất chẳng 
hạn dung dịch muối ăn thì dẫn ñiện rất tốt. Vì 
sao khi có lẫn tạp chất thì nước dẫn ñiện ñược? 
Chúng ta sẽ tìm hiểu mục 2. Bàn chất dòng 
ñiện trong chất ñiện phân. 
H1: Vì sao nước cất không dẫn ñiện ñược? 
 
 
H2: Vì sao dung dịch muối, axit, bazơ, cụ thể là 
dung dịch muối ăn lại dẫn ñiện tốt? 
GV giới thiệu ñoạn phim về sự phân li NaCl. 
GV: Phân tử NaCl tách thành hai ion trái dấu 
gọi là sự phân li. Đồng thời có một số ion (+) 
có thể kết hợp với các ion(-) tạo thành phân tử 
trung hòa gọi là sự tái hợp. Do kết quả của hai 
quá trình trên, số lượng ion có giá trị xác ñịnh. 
Số lượng ion phụ thuộc vào nhiệt ñộ và nồng 
ñộ  dung dịch. Với nhiệt ñộ tăng thì số lượng 
ion tăng. 
H3: Hạt tải ñiện trong dung dịch ñiện phân là 
những hạt nào? 
H4: Khi chưa có ñiện trường ñặt vào dung dịch 
thì các hạt mang ñiện chuyển ñộng như thế 
nào? 
 
H5: Khi có ñiện trường ñặt vào dung dịch thì 
các hạt mang ñiện chuyển ñộng như thế nào? 
Tại sao? 
GV cho xem mô phỏng chuyển ñộng của các 
hạt mang ñiện chuyển ñộng dưới tác dụng của 
ñiện trường. Sự chuyển ñộng có hướng của các 
hạt mang ñiện tạo ra dòng ñiện trong chất ñiện 
phân. 
H6: Vậy bản chất dòng ñiện trong chất ñiện 
phân là gì? 
Gv gọi 2 HS nêu lại bản chất dòng ñiện trong 
chất ñiện phân. 
GV ghi nội dung trên bảng. 
H7: Hãy so sánh bản chất dòng ñiện trong chất 
ñiện phân và kim loại? 
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GV ñánh giá chung và chọn phương án trả lời 
ñúng nhất. 

 
Hoạt ñộng 4 :(   ) Tìm hiểu phản ứng phụ trong chất ñiện phân. 
 

Hệ thống câu hỏi: 
K3:  Khi các ion trong dung dịch di chuyển ñến các ñiện cực thì xảy ra hiện tượng gì? 
  
 

 

Hoạt ñộng học của học sinh Hoạt ñộng của giáo viên 
 

- Các ion âm nhường e cho ñiện cực 
dương; các ion dương nhận e từ ñiện 
cực âm ñể trở thành các nguyên tử trung 
hòa 
 

H1: Khi các ion di chuyển ñến các ñiện cực thì 
có xảy ra hiện tượng gì không? 
- Gợi ý cho Hs: sau khi trao ñổi electron, 
nguyên tử hay phân tử trung hòa hoặc bám vào 
ñiện cực hoặc bay lên dưới dạng khí và tác 
dụng với ñiện cực và dung môi gây ra phản ứng 
hóa học nên gọi là phản ứng phụ. 
 

 
Hoạt ñộng 5 :(             ) Tìm hiểu hiện tượng dương cực tan. 
 

Hệ thống câu hỏi: 
X6: Đóng khóa K ñể dòng ñiện chạy qua bình ñiện phân, các em hãy quan sát hiện tượng  xảy ra 
tại cực catot? 
K3,K4: Giải thích tại sao có ñồng bám vào catot? 
K1: Nêu ñược ñiều kiện ñể xảy ra hiện tượng dương cực tan? 
K4,X1: Liên hệ hiện tượng dương cực tan ứng dụng trong thực tế làm gì? 
  

 

Hoạt ñộng học của học sinh Hoạt ñộng của giáo viên 
 

- Các ion âm nhường e cho ñiện cực 
dương; các ion dương nhận e từ ñiện 
cực âm ñể trở thành các nguyên tử trung 
hòa 
 
 
HS quan sát TN và trả lời: Tại Catot có 
ñồng bám vào. 
 
 
CuSO4 phân thành ion Cu2+ và SO4

2- 
 
Ion Cu2+

  chạy về K nhận hai electron từ 
nguồn ñiện ñể trở thành nguyên tử ñồng 
bám vào K. 
HS suy nghĩ trả lời. 
 

GV giới thiệu: Chúng ta quan sát hiện tượng 
ñặc biệt xảy ra ở ñiện cực trong bình ñiện phân 
là hiện tượng dương cực tan ở mục 5. 
GV nêu dụng cụ gồm nguồn ñiện, hai ñiện cực 
kim loại với cực dương bằng ñồng, cực âm làm 
bằng than chì hoặc kim loại khác. 
H1: Đóng khóa K ñể dòng ñiện chạy qua bình 
ñiện phân, các em hãy quan sát hiện tượng  xảy 
ra tại cực catot? 
H2: Giải thích tại sao có ñồng bám vào catot? 
- Gợi ý cho Hs:  
  +H2.1: Phân tử CuSO4 có hiện tượng gì khi ở  
trong dung dịch? 
  +H2.2: Ion ñồng chạy về phía cực nào và có 
hiện tượng gì? 
 
H3: Ion SO4

2- chạy về phía cực nào và có hiện 
tượng gì? 
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Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi 
ñiện phân dung dịch muối kim loại mà 
anôt làm bằng chính kim loại ấy. 
HS ghi bài vào vở. 

GV phân tích: Tại Anot, nguyên tử Cu ở  bề 
mặt ñiện cực nhường 2e cho nguồn ñiện trở 
thành ion Cu2+ và kết hợp ion SO4

2- tạo thành 
CuSO4 tan vào dung dịch. Sau một thời gian, 
cực dương bị hao dần ñi còn ở catot có ñồng 
bám vào.Hiện tượng này gọi là hiện tượng cực 
dương tan. 
H4: Vậy hiện tượng cực dương tan xảy ra khi 
nào? 
GV: Cho HS nêu lại ñiều kiện xảy ra dương 
cực tan khi ñiện phân và ghi trên bảng. 
GV liên hệ với thực tiễn về ứng dụng của hiện 
tượng dương cực tan vào mạ ñiện lên những ñồ 
vật quen thuộc như ñồng hồ, nhẫn… 

 

Hoạt ñộng 7:(   ) Vận dụng- Củng cố: 
  

Hoạt ñộng học của học sinh Hoạt ñộng của giáo viên 
 
- HS trả lời các câu hỏi. 
 
 
 
HS suy nghĩ  trả lời. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nhận nhiệm vụ học tập về nhà. 

GV nhắc lại trọng tâm kiển thức bài học: 
- Nêu bản chất dòng ñiện trong chất ñiện phân. 
- Điều kiện xảy ra hiện tượng cực dương tan. 
Yêu cầu HS củng cố bằng câu hỏi sau: 
Câu 1: Trường hợp nào sau ñây xảy ra hiện tượng 
dương cực tan? 
A. Anôt bằng Ag- dung dịch ñiện phân CuSO4. 
B. Anôt bằng Pt- dung dịch ñiện phân AgNO3. 
C. Anôt bằng Cu- dung dịch ñiện phân AgNO3. 
D. Anôt bằng Ag- dung dịch ñiện phân AgNO3. 
Câu 2: Câu nào dưới ñây nói về bản chất dòng ñiện 
trong chất ñiện phân là ñúng. 
 A. Là dòng electron chuyển ñộng ngược hướng 
ñiện trường  
B. Là dòng chuyển ñộng có hướng của ion dương 
cùng chiều ñiện trường và ion âm với electron 
ngược chiều ñiện trường.  
C. Là dòng chuyển ñộng có hướng của ion dương 
cùng chiều ñiện trường và electron ngược chiều 
ñiện trường.  
D. Là dòng chuyển ñộng có hướng của ion dương 
cùng chiều ñiện trường và ion âm ngược chiều ñiện 
trường.  
BTVN:  
- Yêu cầu HS về nhà học thuộc bài cũ và trả lời các 
câu hỏi trong SGK. 
-Xem trước bài học tiếp theo. 
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IV. Rút kinh nghi ệm: 
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  

V. Bổ sung: 
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
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