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  ا�كسدة ا�رجاعيةتفاع�ت 
  
   :ا�كسدة وا�رجاع  - 1

   التعرف على مفھوم المؤكسد والمرجع : 1نشاط
( التجھيز التجريبي  دقائق وارسم 10انتظر . في كأس وضع فيه قطعة نحاس  AgNO3ضع كمية من محلول  :التجربة 

  مستعم9 ا�لوان المناسبة في التجربة مبينا التغيرات التي حدثت في المحلول وقطعة النحاس) الكأس والمحلول وقطعة النحاس
  .المحلول وقطعة النحاس : سجل م9حظاتك حول  -
  وكذلك  ،ن9حظ ظھور لون جديد في المحلول وھو لون أزرق  -

  .النحاس ظھور اللون الفضي على قطعة 
  .ھل حدث تحول كيميائي ؟ برر إجابتك  -
  إن ظھور اللون ا�زرق في المحلول واللون الفضي على  قطعة النحاس -     

  : وفق المعادلة الكيميائية التالية  حدوث تفاعل كيميائيدليل على ھو   
     2Ag+

(aq) + Cu(s)      →       Cu+2
(aq)+ 2Ag(s) 

  في المحلول ؟  ما ھو اللون الجديد الظاھر -
  .في المحلول  Cu+2اللون الجديد الظاھر في المحلول ھو اللون ا�زرق  وھو راجع لوجود شوارد النحاس  -     

  ما ھي الشاردة التي لونت المحلول ؟  -
   Cu+2ھي شاردة النحاس  -     

 . Cu+2اكتب معادلة تفاعل تنمذج التحول الكيميائي الذي حدث لذرة النحاس وحولتھا إلى  -
     Cu+2

(aq) +  2e-      →       Cu(s) 

  .ھل ظھر جسم جديد ؟ ما لونه ؟ برر إجابتك  -
  .التي ترسبت على قطعة النحاس بلون  فضي  Agجسم جديد ھو الفضة التفاعل ھذا ن عنتج  -     

 . Agإلى  +Agاكتب معادلة تفاعل كيميائي تنمذج التحول لشاردة الفضة  -
Ag+

(aq)
 + e -     →       Ag(s) 

  ا)ستنتاج
  

-Ag++NO)عند إدخال قطعة النحاس في محلول نترات الفضة
دقائق ن9حظ ظھور اللون  10وبعد  الشفاف ذي اللون(3

بفقدھا  شاردة النحاستحولت إلى  النحاسفيه فنستنتج أن ذرة  Cu+2شوارد في المحلول الذي يدل على وجود  ا�زرق
وترسبت على  الفضة تحولت إلى ذرة +Agفنستنتج أن الشاردة  الفضة يض ھو معدنكما ن9حظ ترسب معدن أب إلكترونين

 .التي تآكلت  النحاس قطعة
  

  دةــقـاع
 

  . ـعْ جٍ رْ مُ ونسميه  دَ سَ كْ أَ تَ نقول عن الجسم الذي فقد إلكترون أو أكثر أنه  -
  . دْ ِسِ◌◌ِ كْ ؤَ مُ ونسميه  عَ جٍ رْ أٌ◌ُ نقول عن الجسم الذي اكتسب إلكترون أو أكثر أنه  -
 

  تحديد المؤكسد والمرجع خ9ل تحول كيميائي : 2نشاط 
  كمية من قطع معدن  ثم أضف إليه CuSO4ضع في كأس محلول  :التجربة 

  .دقائق  10انتظر . Znالزنك       
 ماذا ت9حظ ؟ -
  .وتشكل راسب أحمر ، ن9حظ زوال اللون ا�زرق  -
 لتفاعل ان المناسبة عند انتھاء اأكمل الرسم مستعم9 ا�لو -

  .ھل حدث تحول كيميائي ؟ برر إجابتك 
  .تحول كيميائي  يدل على حدوث وظھور اللون ا�حمر، �ن إختفاء اللون ا�زرق ، نعم  -
 .ما ھو اللون المختفي ؟ اشرح سبب ھذه الظاھرة  -
  وسببه ھو اختفاء شوارد النحاس ، اللون المختفي ھو اللون ا�زرق  -
 ما ھو الجسم الجديد الظاھر ؟  -

 

 

Cu+2+SO4
-2 

Zn 

 

 

Ag++NO3
- 

Cu 



 3

  .) Cu( يظھر جسم جديد ھو النحاس  -
   Cuإلى  Cu+2اكتب معادلة تنمذج التحول الذي حدث لشاردة النحاس  -

    Cu+
(aq) + 2e-     →   Cu(s) 

 . Zn+2وتحولھا إلى شاردة الزنك Znاكتب معادلة تنمذج التحول الكيميائي الحادث للزنك  -
Zn(s)                      Zn+2

(aq) +  2e- 
  

 :تعاريف 
  

  .حبه فقدان اeلكترونات من ذرة أو من مجموعة من الذرات اھي عبارة عن تغير كيميائي يص :ا�كسدة 
  . عْ جِ رْ مُ ونسميه  دَ سَ كْ أَ تَ  ونقول عن الجسم الذي فقد إلكترون أو أكثر أنه -
  

  . ات من طرف ذرات أو مجموعات من الذرات حبه اكتساب لfلكتروناھو عبارة عن تغير كيميائي يص :ا)رجاع 
  .  دْ سِ كْ ؤَ مُ ونسميه  عَ جِ رْ أُ ونقول عن الجسم الذي اكتسب إلكترون أو أكثر أنه  -
  
    . ھي أفراد كيميائية تتشكل من الذرات أو الجزيئات أو من الشوارد :المؤكسدات  - 1
C  ,  S  ,  O2  ,  H2O  ,  SO-2   :ل امث

 4  ,  MnO-
4 

  
  .الذي يمكن أن يكتسب إلكترون أو أكثر )  جزيء –شاردة  –ذرة ( كسد ھو الفرد الكيميائي فالمؤ
-MnO               :مثل 

4(aq) + 8H+
(aq) + 5e-      →     Mn+2

(aq) + 4H2O(l)  

                                        OX + ne-       →              red                
 
   :عات المرج - 2

  .ھي أفراد كيميائية تتشكل من الذرات أو الجزيئات أو من الشوارد 
  

  C  ,  S  ,  H2  ,  H2O  ,  SO2  ,  Cu+  ,   Fe+2      : لامث

  
  .الذي يمكن أن يعطي إلكترون أو أكثر )  جزيء –شاردة  –ذرة ( فالمرجع ھو الفرد الكيميائي 

Zn(s)       →      Zn+2:      ل امث
(aq) + 2e-               

                           red        →      OX + ne-        
  :م&حظة 

وھذا ، بعض ا�فراد الكيميائية تلعب دور المؤكسد في بعض التفاع9ت الكيميائية ودور المرجع في تفاع9ت كيميائية أخرى 
  . ائيين المتفاعلين يتوقف على قوة المؤكسد أو المرجع لكل من الفردين الكيمي

  
 :) Red Ox/(مرجع / الثنائية مؤكسد  -

فيتحول إلى  Aعدد اeلكترونات المفقودة من طرف فرد كيميائي   nحيث  -neعندما يحدث تفاعل كيميائي أكسدة يتم فيه فقد 
 -A    →    A+n + ne     :التالية  وفق المعادلة النصفية A+nفرد كيمائي آخر 

  

وفق  Aليصبح  neفي شروط مناسبة أن يكتسب نفس العدد من اeلكترونات  اeرجاعبتفاعل عكسي وھو  A+nيستطيع الفرد 
    A+n + ne-    →     A:                         المعادلة 

  
ط&حا الثنائية مؤكسد مرجع ونمثلھا اص A+nوشكله المؤكسد  Aنسمي الجملة المتشكلة من الفرد الكيميائي في شكله المرجع 

  : للمعادلة النصفية   ، A/A+n: ونكتب  (ox/red)مرجع / مؤكسد : كما يلي 
A          =      A+n     +   ne- 
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   :مثال  -
  

)  Ox/Red (الثنائية المؤكسد المرجع المعادلة النصفية

2H++2e-      =      H2 H2 H+ H+/H2 

MnO-
4+8H++5e-    =      Mn+2+4H2O Mn+2 MnO-

4 MnO-
4/Mn+2 

Fe+3+e-    =     Fe+2 Fe+2 Fe+3 Fe+3/Fe+2 

I2+2e-      =    2I- I- I2 I2/I
- 

S4O
-2

6+2e-     =    2S2O
-2

3 S2O3
-2 S4O

-2
6 S4O

-2
6/S2O

-2
3 

  
   :تمرين تطبيقي 

 

 مرجع في التحو�ت المنمذجة بالمعاد�ت النصفية/ حدد الثنائية مؤكسد  
  : بقاسالحسب طريقة المثال جدول لمؤكسد والمرجع في محددا ا إرجاع –أكسدة  

  
   Cu+2 + 2e-       =          Cu 
   Zn+2 + 2e-       =           Zn 
   Ag++ e-         =           Ag 
   2H+

aq + 2e-        =          H2 
   Fe+3 + e-         =         Fe+2 
   MnO-4 + 8H+

aq + 5e-         =         Mn+2 + 4H2O 
   Cr2O7

-2 + 14H+
aq + 6e-          =         2Cr+3 + 7H2O 

 
  
  


