
 

 

 

𝐿𝑒𝑠 𝑟é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑′𝑜𝑥𝑦𝑑𝑜 − 𝑟é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

  

I- اختزال-التفاعل أكسدة 

 تجربة -1
من محـلول حمض  قليلنصـب في أنبوب اختبـار 

𝐻3𝑂(𝑎𝑞))الكلوريدريك 
+ + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)

− , نضيف له برادة (

 حـديد.

 مالحظات :
  تكـون غـاز قـابل للاشتعـال هو غـاز ثنـائي

الهيدروجـين 
2H. 

  اختفـاء الحـديد و تكـون أيـونـات الحـديدII  ,

عمـال محـلول تيمكـن الكشف عنهـا باس

الصـودا, بحـيث يتكـون راسب أخضـر هو 

 .IIالحـديد هيدروكسـيد 

 

 استنتاج :
 حـدث تفـاعل بين أيـونات الأوكسـونيوم و فلـز الحـديد حسـب المعـادلة:

𝑭𝒆(𝒔) + 𝟐𝑯(𝒂𝒒)
+ ⟶ 𝑭𝒆(𝒂𝒒)

𝟐+ + 𝑯𝟐(𝒈) 

 
  

 معادلةنعـبر عن هـذا التحـول بال أثنـاء التفـاعل فقـد فـلز الحـديد إلكتـرونات  : 

𝑭𝒆(𝒔) ⟶ 𝑭𝒆(𝒂𝒒)
𝟐+ + 𝟐𝒆− 

 

    :الإلكترونـات لا تكون حرة في المحلول بل تكتسبهـا البروتـونات المميهة و نعبر عن هذا التحول بالكتابة  
𝟐𝑯(𝒂𝒒)

+ + 𝟐𝒆− ⟶ 𝑯𝟐(𝒈) 

 
 تعريف :

 بين متفاعلين .تبادل إلكترونات هو تفاعل كيميائي يتم خلاله اختزال -أكسدةتفاعل 

 



 

 

 

 أمثلة :-2
+II (𝐶𝑢2محلول كبريتات النحاس تفاعل بين يحدث - + 𝑆𝑂4

 +𝑍𝑛2فينتج عنه تكون أيونات الزنك ،   𝑍𝑛مع فلز الزنك  (−2

 . 𝐶𝑢و فلز النحاس 

 معدلة التفاعل : 

𝒁𝒏(𝒔) + 𝑪𝒖(𝒂𝒒)
𝟐+ ⟶ 𝒁𝒏(𝒂𝒒)

𝟐+ + 𝑪𝒖(𝒔) 

+𝐴𝑔)مع نترات الفضة  𝐶𝑢تفاعل فلز النحاس ي- + 𝑁𝑂3
 +II ((𝐶𝑢2و أيونات النحاس  𝐴𝑔ينتج عنه تكون فلز الفضة ف (−

 معادلة التفاعل :

𝑪𝒖(𝒔) + 𝟐𝑨𝒈(𝒂𝒒)
+ ⟶ 𝑪𝒖(𝒂𝒒)

𝟐+ + 𝟐𝑨𝒈(𝒔) 

 

II-مختزل :-المزدوجة مؤكسد 
 
 تعاريف :-1

 .طرف نوع كيميائي خلال تفاعل ما لإلكترونات من  فقدانهي  الأكسدة

 لإلكترونات من طرف نوع كييائي خلال تفاعل ما .كتساب هو ا لأختزالا

 إلكترون أو أكثر .اكتساب  نوع كيميائي قادر على لمؤكسدا

 إلكترون أو أكثر . فقداننوع كيميائي قادر على المختزل 

 مزدوجة مؤكسد مختزل :-2
 

 مثال :
𝐶𝑢(𝑎𝑞)تختـزل أيـونات النحـاس عند تفـاعلهـا مع فلز الزنك حسب نصف المعـادلة: 

2+ + 2𝑒− ⟶ 𝐶𝑢(𝑠) 

𝐶𝑢(𝑠)      يتأكسد فلز النحـاس عند تفـاعله مع أيونـات الفضة حسب نصف المعـادلة:  ⟶ 𝐶𝑢(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒− 

 يكـونان مزدوجة مختـزل / مؤكـسد 2Cuو  Cuيمكـن لهـذا التحـول أن يحـدث في الاتجـاهين معـا, نقـول أن النـوعين 

+𝑪𝒖𝟐 :  نرمز لها ب 𝑪𝒖⁄   : ونصف معادلتها الإلكترونية تكتب      𝑪𝒖(𝒂𝒒)
𝟐+ + 𝟐𝒆− ⇄  𝑪𝒖(𝒔) 

 : تعريف

مؤكسد مزدوجة تتكون ⁄مختزل 𝑂𝑥رمزها     𝑅𝑒𝑑⁄  من مؤكسد𝑂𝑥  و مختزل𝑅𝑒𝑑  مرافق مرتبطان بنصف المعادلة

𝑂𝑥الإلكترونية :  + 𝑛𝑒− ⇄ 𝑅𝑒𝑑  

 



 

 

 

 

 أمثلة :
 

 اسم المؤكسد اسم المختزل نصف معادلتها الإلكترونية المزدوجة

𝐹𝑒3+
(𝑎𝑞) 𝐹𝑒2+

(𝑎𝑞)⁄  𝐹𝑒3+
(𝑎𝑞) + 𝑒− ⇄ 𝐹𝑒2+

(𝑎𝑞)  أيون الحديدII  أيون الحديدIII 

𝐴𝑔+ 𝐴𝑔⁄  𝐴𝑔  (𝑎𝑞)
+ + 𝑒− ⇄ 𝐴𝑔(𝑠) أيون الفضة فلز الفضة 

𝐼2(𝑎𝑞) 𝐼   (𝑎𝑞)
−⁄  𝐼2(𝑎𝑞) + 2𝑒− ⇄ 𝐼    (𝑎𝑞)

−  ثنائي اليود أيون اليودور 

𝐴𝑙    (𝑎𝑞)
3+ 𝐴𝑙(𝑠)⁄  𝐴𝑙    (𝑎𝑞)

3+ + 2𝑒− ⇄ 𝐴𝑙(𝑠) فلز الألومنيوم أيون الألومنيوم 

 
III-: تعميم : التفاعل بين أيونات في محلول مائي 

 
 تجربة :

)( IIمن محـلول كبـريتات الحـديد  قليلنصب في أنبـوب اختبـار  2

4

2   SOFe محمض بحمض الكبريتيك. نضـيف إلى ,

)(الأنبـوب قطرة قطرة محـلول برمنغنـات البوتـاسيوم  4

  MnOK. 

 

 مالحظة :  
يفقـد محـلول برمنغنـات البوتـاسيوم لـونه البنفـسجي ممـا يدل عـلى اختفـاء أيـونـات البرمنغنـات 

4MnO  و تكـون أيـونـات

 العديمة اللون .2Mnالمنغنـيز 

 استنتاج :

  تتحـول أيـونات الحـديدII 𝐹𝑒2+  إلى أيـونـات الحـديدIII 𝐹𝑒3+   : 

 نصف معادلة الأكسدة :                 

𝑭𝒆𝟐+ ⇄ 𝑭𝒆𝟑+ + 𝒆− 
 

  البرمنغنات تتحـول أيـونات𝑀𝑛𝑂4
 :   +𝑀𝑛2إلى أيـونـات المنغنيز  −

 :     نصف معادلة الإختزال

 

𝑴𝒏𝑶𝟒
− + 𝟖𝑯+ + 𝟓𝒆− ⇄ 𝑴𝒏𝟐+ + 𝟒𝑯𝟐𝑶 

 

  الإلكترونيتين مع إقصاء الإلكترونات :نستنتج المعادلة الحصيلة بجمع نصفي المعادلتين 

 

𝑴𝒏𝑶𝟒
− + 𝟖𝑯+ + 𝟓𝑭𝒆𝟐+ ⇄ 𝑴𝒏𝟐+ + 𝟓𝑭𝒆𝟑+ + 𝟒𝑯𝟐𝑶 

  




