
 Les réactions d’oxydo-réduction-التفاعالت أكسدة ـ اختزال

I -  اختزال-اكسدةأمثلــة لتفـاعـــالت : 
 : و فلز الحديد IIايونات النحاس تفاعـل  .1

)(  IIايونات النحاس تفاعـل خالل   2
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2   SOCu و فلز الحديدFe      ايونات النحاس اللون االورق المميز ل  اختفـاءنالحظII     و تكـون

, يمكـن الكشف عنهـا باسعمـال محـلول الصـودا, بحـيث يتكـون راسب أخضـر هو هيدروكسـيد  التي يميزها اللون االخضر  IIأيـونـات الحـديد 

 .IIالحـديد 

CuFeCuFe فلـز الحـديد حسـب المعـادلة:  IIايونات النحاس  حـدث تفـاعل بيننستنتج انه  aqaqS  
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2
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 أثنـاء التفـاعل

 فقـد فـلز الحـديد إلكتـرونات نعـبر عن هـذا التحـول بالكتـابة:  
  eFeFe .22

 

 إلكتـرونات نعـبر عن هـذا التحـول بالكتـابة:    IIايونات النحاس  اكتسب 

CueCu   .22 

 

خـالل التفـاعل حـدث تبـادل إلكترونـات 
e .بيـن نـوعـين كيميـائيين 

 

 : فلز النحاسمــع ايون الفضة  تفـاعــل  .2

تفـاعل فلـز النحـاس مع محـلول نتـرات الفـضة  
)( 3

 NOAg
      : 

نصف المعـادلة:                 يفقـد النحـاس إلكتـرونات حسب
  eCuCu .22

 

AgeAgتكتسب أيونـات الفـضة إلكترونا حسب نصف المعادلة:                 

   

AgCuAgCuالمعـادلة الحصـيلة للتفـاعل بذلك هـي:                       .2.2 2        
 :اختزال - التفاعل اكسدةتعـريــف     .4

 اختزال كل تفاعل يتم خالله تبادل اإللكترونات بين المؤكسد و المختزل . –نسمي تفاعل األكسدة 

 االختزال  تفاعل كيميائي يتم خالله اكتساب اإللكترونات من طرف المؤكسد. -

 المختزل.األكسدة تفاعل كيميائي يتم خالله فقدان اإللكترونات من طرف  -

 :المؤكسد و المختزلتعـريــف     .5

نسمي المؤكسد كل نوع كيميائي قادر على اكتساب إلكترون أو أكثر 

 خالل تفاعل كيميائي .

 

نسمي المختزل  كل نوع كيميائي قادر على فقدان      إلكترون أو أكثر 

 خالل تفاعل كيميائي     

 

 مؤكسدإال بـوجـود  الكتروناتأن يفقــد  لمختزلملحـوظــة: ال يمكـن 

 الكتسـابــه.

 
 

 

II-  اختزال – اكسدةمـزدوجــة : 

 مترفقان. dReو  Oxالنـوعان خالل ل تحول اكسدة اختزال 

مـزدوجة مـختزل/مؤكـسد نرمز لهـا:  dReو  Oxيكـون النـوعان 
d

Ox
Re

  

denOxيتبـادل المؤكسد و المختزل المرافق إلكترونـات حسب نصـف المعـادلة:   Re.  
 

III- :المؤكسدات و الترتيب الدوري  
و نجد هذه العناصر  (métaux)يمكننا الجدول الدوري من التنبؤ بما إذا كان جسم بسيط مؤكسدا أو مختزال . فأغلب المختزالت عبارة عن فلزات 

 و ثنائي الهالوجين : 2Oيسار الجدول الدوري ، حيث تسعى ذراتها إلى منح إلكترونات . و نستعمل عادة ثنائي األكسيجين 

   (2F  2وCl  2وBr  2وI  كمؤكسدات ، و نجد هذه العناصر يمين الجدول حيث تسعى ذراتها إلى اكتساب إلكترونات ) . . . 

  

 

 انتهى

 




