
 

     

                                      

       

 
                                                                  

  َفسز ظهىر انهىٌ األسرق تىرىد أَىَاخ انُحاص   ( أ
2Cu  انُاتزح عٍ أكسذج فهش انُحاص ، .

:        انتحىل انذٌ حذث  نفهش انُحاص َعثز عُه تُصف انًعادنح انتانُح 

.   2Cu اإلنكتزوٍَُ نكٍ َتحىل إنً  فقذ Cu انُىع انكًُُائٍ :ألكسذجا      خالل تفاعم :1يهحىظح         
. انفهش انًتىضع عهً انزشء انًغًىر يٍ انصفُحح هى فهش انفضح وهى َاتذ عٍ اختشال أَىَاخ انفضح  (  ب

:             انتحىل انذٌ َحذث ألَىَاخ انفضح  َعثز يُه  تُصف انًعادنح انتانُح 

          
. Agإنكتزوَا نكٍ َتحىل إنً   كتسةا Agانُىع انكًُُائٍ  :   إلختشال      خالل تفاعم ا:2 يهحىظح  

 
 :اختشال – تزًع َصفٍ يعادنتٍ األكسذج يعادنح انتفاعم انحاصم  َحصم عهُها  (                   د

  

            

 

 
                                            



 

 
 

 
           

 :اختشال –انًعادنح انكًُُائُح تزًع َصفٍ يعادنتٍ األكسذج  َحصم عهً       (د                  

 

                                                                                                                        
.  أو أكخز خالل تفاعم كًُُائٍإنكتزوٌهى كم َىع كًُُائٍ قادر عهً اكتساب  نًؤكسذا

.  أو أكخز خالل تفاعم كًُُائٍفقذاٌ إنكتزوٌ هى كم َىع كًُُائٍ قادر عهً انًختشل
 . هٍ فقذاٌ اإلنكتزوَاخ يٍ طزف َىع كًُُائٍ وانُىع انكًُُائٍ انذٌ تطزأ عهُه األكسذج َسًً يختشالاألكسذج

 
 . َسًً يؤكسذااالختشال هى اكتساب اإلنكتزوَاخ يٍ طزف َىع كًُُائٍ وانُىع انكًُُائٍ انذٌ َطزأ عهُه اإلختشال

 
: وتصفح عايح تكتة َصف انًعادنح  أكسذج اختشال كًا َهٍ   

انتبه إنى كون اإلنكتروناث توجد دائما بجوار                                           
 ( اختزال–في نصف انمعادنت  أكسدة )                                                                                                                        انمؤكسد  

 

:  يعادنح تفاعم األكسذج اختشال (1                          
22  ، تحُج يؤكسذ إحذي انًشدورتٍُ َكتسة  / redox و  11 / redox :يختشل - اختشال تٍُ يشدورتٍُ  يؤكسذ– عًىيا َتى تفاعم األكسذج   

.  اإلنكتزوَاخ ويختشل انًشدورح األخزي َفقذ اإلنكتزوَاخ   
َزة أٌ َكىٌ عذد اإلنكتزوَاخ انًكتسثح يٍ طزف انًؤكسذ يساو  نعذد ). و حصُهح انتفاعم َحصم عهُها تئضافح َصفٍ انًعادنتٍُ

.(اإلنكتزوَاخ انًفقىدج يٍ طزف انًختشل   

:   يختشل انًشدورح انخاَُح َكتة عهً انُحى انتانٍ  2red 1ox  يؤكسذ انًشدورح األونً و    يعادنح انتفاعم انحاصم تٍُ

 
:  23 / FeFe و  2

4 / MnMnO انتفاعم تٍُ انًشدورتٍُ  (2                 

)(  انًحًض تئضافح قطزاخ يٍ حًض انكثزَتُك حى َضُف إنُه 4

  MnOK   َصة فٍ كأص قهُال يٍ يحهىل تزيُغُاخ انثىتاسُىو

 .IIيحهىال يائُا نكثزَتاخ انحذَذ  

 



 

 
:   حصيهت انتفاعم         

 

 

  : َشاط تطثُقٍ(1                         

 
  :مختزل - أمثلة لبعض المزدوجات مؤكسذ( 2                                 

: مختزل -وعطي في الجذول التالي أمثلة لبعض المزدوجات مؤكسذ  

 
 

 

 

:التوجيهات المتعلقة بالدرس   



 

 
 

SBIRO Abdelkrim   Lycée agricole d’Oulad-Taima région d’Agadir  royaume du Maroc 

Pour toute observation contactez moi 

 Sbiabdou@yahoo.fr 

.ال تىسووا مه صالح دعائكم ووسال اهلل لكم العون والتوفيق  
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