
I.اختزال-التفاعل أكسدة

تعریف األكسدة اختزال.1

ھي فقدان إلكترونات من قبل نوع كیمیائي خالل تفاعل ما:األكسدة.

ھو اكتساب الكترونات من قبل نوع كیمیائي خالل تفاعل ما:االختزال.

تعریف المؤكِسد والمختِزل.2

ھو كل نوع كیمیائي قادر على اكتساب الكترونات خالل تفاعل ما:المؤكِسد.

ھو كل نوع كیمیائي قادر على فقدان الكترونات خالل تفاعل ما:المختِزل.

Cu;Fe:المختِزل+Cu2+;Ag:المؤكِسد:أمثلة

اختزال-تعریف التفاعل أكسدة.3

.تبادل الكتروني بین المؤكِسد والمختِزلاختزال ھو-التفاعل أكسدة

II.المزدوجة مؤكِسد مختِزل

تعریف.1

التحول من نوع باإلمكانإذا كان ,(ox/red)ُیكون نوعان كیمیائیان مزدوجة مؤكِسد مختِزل 

.إلى آخر باكتساب أو فقدان الكترون أو أكثر

اختزال-نصف المعادلة أكسدة.2

,یتحول ِمؤكِسد مزدوجة إلى المختِزل المرافق أو العكس حسب الظروف التجریبیة المتوفرة

red:التحولین نكتبوللتعبیر عن ھذین = ox + ne-اختزال-نصف المعادلة أكسدة

.نصف المعادلة االلكترونیةأو

.عدد االلكترونات المكتسبة أو المفقودة:n:حیث

أمثلة لمزدوجات.3

اسم المؤكِسداسم المختِزلنصف المعادلة االلكترونیةالمزدوجة
Zn2+

(aq)/Zn(s)Zn2+ + 2e- = Znأیون الزنكفلز الزنك

Ag+
(aq)/Ag(s)Ag = Ag+ + 1e-أیون الفضةفلز الفضة

Fe2+
(aq)/Fe(s)Fe2+ + 2e- = Feأیون الحدیدفلز الحدیدII

Fe3+
(aq)/Fe2+

(aq)Fe3+ + 1e- = Fe2+أیون الحدیدIIأیون الحدیدIII

 المزدوجةH+
(aq)/H2(g)

+2H:نكتب نصف المعادلة
(aq) + 2e- = H2(g)

.وھي تحقق انحفاظ عنصر الھیدروجین والشحن الكھربائیة



 المزدوجةMnO-
4/Mn2+

MnO4یسمى 
.أیون المنغنیز+Mn2البرمنغنات و -

ولتحقیق ذلك نتبع ,الكیمیائیة والشحناتیجب على نصف المعادلة احترام انحفاظ العناصر 

:المراحل التالیة

 كتابة نصف المعادلة على الشكل:1المرحلة:MnO-
4(aq) = Mn2+

(aq)

 موازنة عنصر المنغنیز:2المرحلة:MnO-
4(aq) = Mn2+

(aq)

 الماءبإضافةموازنة األكسجین :3المرحلة:MnO-
4(aq) = Mn2+

(aq) + 4H2O

 أیونات بإضافةموازنة عنصر الھیدروجین :4المرحلةH+:

MnO-
4(aq) + 8H+ = Mn2+

(aq) + 4H2O

 االلكتروناتبإضافةموازنة الشحنة :5المرحلة:

MnO-
4(aq) + 8H+ + 5e- = Mn2+

(aq) + 4H2O

:االلكترونیة المتعلقة بالمزدوجةأكتب نصف المعادلة :تمرین تطبیقي

S4O6
2-/ S2O3

2-;Cr2O7
2-/Cr3+

III.اختزال-معادلة التفاعل أكسدة

وجد نوع كیمیائي آخر قادر على اكتساب ھذه ال یتم فقدان الكترون من قبل نوع كیمیائي إال إذا

.االلكترونات

ox1/red1اختزال البد أن تشارك فیھ مزدوجتین -كل تفاعل أكسدة,من ھذه الخاصیة

.األخرىالمزدوجتین مع مختِزل المزدوجةإحدىیتفاعل مؤكِسد :حیث,ox2/red2و

بإتباعنحصل على المعادلة الحیلة للتفاعل red1مع المختِزل ox1فمثال عند تفاعل المؤكِسد 

:الخطوات التالیة

n2(ox1 + n1e- = red1)

n1(red2 = ox2 + n2e-)

n2ox1 + n1red2 n2red1 + n1ox2

.مع أیون البرمنغناتIIأكتب معادلة تفاعل أیون الحدید:تمرین تطبیقي

IV. ِالت بالترتیب الدوري للعناصر الكیمیائیةدات والمختزِ عالقة المؤكس

یمكن ربط الطابع المؤكِسد أو المختِزل لبعض األجسام البسیطة بمواقع العناصر الكیمیائیة 

.المرتبطة بھا في جدول الترتیب الدوري للعناصر الكیمیائیة

المختِزالت ھيأھم:

 باستثناء عنصر الھیدروجین)عناصر العمود األول(الفلزات القالئیة.

 عناصر العمود الثاني(الفلزات الترابیة.(

ونذكر منھا ثنائي,یمن من الجدولمرتبطة بعناصر توجد في الجزء األأجسام أھم المؤكِسدات ھي

.الھالوجیناتاألكسجین وثنائیات 



V.تطبیقات المؤكِسدات والمختِزالت في الحیاة الیومیة

ت طبیعیة تساعد الجسم على مقاومةتحتوي العدید من المواد الغذائیة على مختِزال:في مجال التغذیة

.وغیرھماEوCالفیتامین :ومن بینھا نجد,األمراض وتأثیرات الشیخوخة

یحتوي ماء جافیل على أیونات إیبوكلوریت :في مجال التطھیر والتعقیمClO-
(aq)د علىالتي تساع

في الكثیر كذلك H2O2ویستعمل الماء األكسجیني .التطھیر باختزالھا

.من عملیات التطھیر




