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تعد تفاعالت التأكسد واالختزال من التفاعالت المهمة في حياتنا ومن أهم استخداماتها 

: 

استخالص الفلزات من خاماتها .تستخدم فً ( 1  

تستخدم فً البطارٌات ، كبطارٌة السٌارة وبطارٌات الهاتف المحمول والساعات .( 2  

 .  ٌُستفاد منها فً انتاج الطالة فً أجسام الكائنات الحٌة ( 3

 

 . وتكوٌن أكاسٌد  مع األكسجٌن ٌعبر عن تفاعل العناصرالتأكسد  مفهوم- 

 مع األكسجٌن لتكوٌن األكاسٌد اتحاد العناصر : التأكسد 

 نزع األكسجٌن من خامات األكاسٌد  لبعض الفلزات:  االختزال

 تفاعل الحدٌد مع األكسجٌن النتاج أكسٌد الحدٌد :  1مثال 

 4 Fe         +    3 O2                               2Fe2O3                                                  

 تأكسد لد اتحد مع االكسجٌن لذلن نمول أن الحدٌد  Feالحدٌد  أن الحظ 

  مع الكربون لمنٌوم: تفاعل أكاسٌد األ 2مثال 

2 AL2O3             +     3 C                     3 CO2         +  4 AL           

د ، الحظ من التفاعل أن الكربون اتحد مع األكسجٌن فنمول أن الكربون لد تأكس

  بٌنما األلمنٌوم لد نزع منه األكسجٌن فنمول أن األلمنٌوم لد اختزل

شٌئا جدٌدا                                                       من لم ٌخطئ ،،  لم ٌجرب   

 لدٌما

 درس أو سؤال أي  :مالحظة 

 مادة وسٌة هًبالدمذكورة غٌر 

  . محذوفة من الوزارة
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ان الكثٌر من التفاعالت الكٌمٌائٌة التً ٌتم فٌها انتمال االلكترونات ال تحتوي   

 . على األكسجٌن لذلن ظهر المفهوم الحدٌث للتأكسد واالختزال

 فاعل .عملٌة فمد المادة لاللكترونات خالل الت هً التأكسد :

 عملٌة كسب المادة لاللكترونات خالل التفاعل .هً : االختزال 

 ن ، هما :ئٌتتضمن عملٌة التأكسد واالختزال جز

  وتوضع فٌه االلكترونات مع النواتج ) فمد االلكترونات (: فاعل التأكسدت  

 وتوضع فٌه االلكترونات مع المتفاعالت ) كسب االلكترونات ( : تفاعل االختزال  

 

 

 : ال ٌحدث تفاعل تأكسد دون أن ٌرافمه تفاعل اختزال ؟علل 

ستحٌل أن تحدث عملٌة فمد االلكترونات دون تواجد مادة أخرى ه من المألن

 لتكسبها 

مع محلول  Zn الخارصٌن نمن معد : وضح ما ٌحدث عند تفاعل لطعة 1سؤال

 ؟ Cu+2 ٌحتوي على أٌونات النحاس

ٌحدث تفاعل تأكسد واختزال بٌن ذرات الخارصٌن وأٌونات النحاس ، ٌتم فٌها 

، أي أنها تأكسدت ، وبالممابل  Zn+2الى أٌونات    Znتأكسد ذرات الخارصٌن 

الوعاء تترسب فً لاع  Cuإلى ذرات نحاس   Cu+2تتحول أٌونات النحاس 

 نتٌجة لحدوث عملٌة االختزال .

 

 

 خالل عملٌة التأكسد واالختزال

 من لم ٌخطئ ،،  لم ٌجرب شٌئا جدٌدا
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، اكتب معادالت تفاعالت  االتً ٌمثل تفاعل تأكسد واختزال  التفاعل:  2 سؤال

 التأكسد واالختزال والتفاعل الكلً الحادث ؟

 Zn(s)        +  Cu+2
(aq)                        Zn+2

(aq)
               + Cu(s)                

 الحل 

       -Zn               Zn+2      +      2e    نصف  تفاعل التأكسد          

 Cu+2      +    2e-                         Cu                 تفاعل االختزال         نصف      

      

    Zn    +    Cu+2               Zn+2     +   Cu     التفاعل الكلً :             

  ، أي العناصر تأكسد وأٌها اختزل ؟فً المثال التالً :  3سؤال 

2 Ca      +      O2                           2 CaO                                                   

 الحل :  

 الكالسٌوم الموجود فً  المتفاعالت شحنته صفر ألنه لم ٌتفاعل بعد

    فً المتفاعالت شحنته صفر ألنه لم ٌتفاعل بعد األكسجٌن الموجود

( أي ٌمٌل  2وبما أن الكالسٌوم فً المجموعة الثانٌة من الجدول الدوري أي شحنته ) + 

 لفمد االلكترونات 

( أي ٌمٌل لكسب  2 -بٌنما األكسجٌن الموجود فً المجموعة السادسة شحنته ) 

 االلكترونات 

أكسد ) فمد الكترونات ( بٌنما األكسجٌن لد اختزل ) اكتسب وعلٌه نمول أن الكالسٌوم لد ت

 الكترونات ( 

 

 

 زٌادة الشحنة ) تأكسد (                                                                             

Mg +  Cu+2           Mg+2  + Cu           

 نمصان الشحنة ) اختزال (     

 

 عملٌة التأكسد : فمد الكترونات ، زٌادة الشحنة 

لكترونات ، نمصان فً عملٌة االختزال : كسب ا 

 الشحنة 
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 تأمل المعادلتٌن االتٌتٌن ، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها :  : 4سؤال

Mg(s)      +      Ni+2
(aq)

                     Mg+2
(aq)    +        Ni(s)      

AL(OH) 3 (aq)     +    Fe(s)       AL(s)   +   Fe(OH) 3 (aq)                           

 لتً اختزلت فً كل من المعالتٌن ؟رات ا( أي الذرات التً تأكسد والذ 1

 التأكسد واالختزال فً كل من المعادلتٌن ؟ت معادلأنصاف ( اكتب  2

( ما عدد االلكترونات المفمودة والمكتسبة فً عملٌتً التأكسد واالختزال فً  3

 كل من المعادلتٌن .

  :الحل 

  Ni+2ختزلت ، والتً ا  Mg: الذرة التً تأكسدت هً فً المعادلة االولى (1

 Fe+3، والتً اختزلت هً  AL: الذرة التً تأكسدت هً فً المعادلة الثانٌة و 

 :         فً المعادلة األولى     (  2

                -Mg            Mg+2     +     2e     تفاعل التأكسد    نصف  

         Ni+2    +    2e-                          Ni                       تفاعل االختزال  نصف 

                                                                            :ة الثانٌة وفً المعادل

          -AL               Al+3    +    3e             تفاعل التأكسد    نصف    

        Fe+3    +    3e-                    Fe               تفاعل االختزال            نصف    

     

  المعادلة الثانٌة وفً  2= عدد االلكترونات المكتسبة والمفمودة فً المعادلة االولى (  3

       =3 

مع محالٌل الحموض المخففة وٌنطلك غاز  Mgتتفاعل الفلزات النشطة مثل  : 1واجب 

 -آلتٌة :الهٌدروجٌن وفك المعادلة ا

Mg(s)       +     2H+
(aq)                                Mg+2

(aq)     + H2(g)                     

 حدد أي الذرات )األٌونات ( تأكسدت وأٌهما اٌختزلت ؟

 اكتب نصفً تفاعل التأكسد واالختزال والتفاعل الكلً الحادث ؟
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سح اٌزٟ رأوغذد ىزشٚٔبد ِٓ اٌزٌزمبال ٌالإْ رفبػالد اٌزأوغذ ٚاالخزضاي رزؼّٓ أ

 خزضٌذ ٚإْ اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ٘ٛ أزمبي االٌىزشٚٔبد ػجش ِٛطً .إٌٝ اٌزسح اٌزٟ ا  

ٟ٘ رفبػالد اٌزأوغذ ٚاالخزضاي ٠شافك ؽذٚصٙب رؾٛالد فٟ :  اٌزفبػالد اٌىٙشٚو١ّ١بئ١خ

ؾٛي اٌطبلخ اٌىٙشٚثبئ١خ إٌٝ اٌطبلخ ، فمذ رزؾٛي اٌطبلخ اٌى١ّ١بئ١خ إٌٝ ؽبلخ وٙشٚثبئ١خ أٚ رز

 ؽبلخ و١ّ١بئ١خ .

                ٟ٘ األٚػ١خ اٌزٟ رؾذس ف١ٙب اٌزفبػالد اٌىٙشٚو١ّ١بئ١خ  اٌخال٠ب اٌىٙشٚو١ّ١بئ١خ :

 ) رفبػالد اٌزأوغذ ٚاالخزضاي ( 

 رمغُ اٌخال٠ب اٌىٙشٚو١ّ١بئ١خ إٌٝ ٔٛػ١ٓ ، ّ٘ب :** 

، ٠ؤدٞ اٌٝ  رٍمبئٟغذ ٚاالخزضاي ٠ؾذس ف١ٙب رفبػً اٌزأو: اٌخال٠ب اٌغٍفب١ٔخ 

  . أزبط ر١بس وٙشثبئٟ ، ؽ١ش رزؾٛي اٌطبلخ اٌى١ّ١بئ١خ إٌٝ وٙشثبئ١خ

ٔز١غخ  غ١ش رٍمبئ٠ٟؾذس ف١ٙب رفبػً رأوغذ ٚاخزضاي :  خال٠ب اٌزؾ١ًٍ اٌىٙشثبئٟ

ؽ١ش رزؾٛي اٌطبلخ  ِشٚس ر١بس وٙشثبئٟ فٟ ِؾٍٛي ِبدح وٙش١ٌخ أٚ ِظٙٛس٘ب

  ئ١خ .و١ّ١ب اٌىٙشثبئ١خ اٌٝ

 

 لبسْ ث١ٓ اٌخال٠ب اٌغٍفب١ٔخ ٚخ١ٍخ اٌزؾ١ًٍ اٌىٙشثبئٟ ِٓ ؽ١ش :  :1عؤاي

 

 

 خال٠ب اٌزؾ١ًٍ اٌىٙشثبئٟ اٌخال٠ب اٌغٍفب١ٔخ ٚعٗ اٌّمبسٔخ 
 غ١ش رٍمبئٟ رٍمبئٟ رٍمبئ١خ اٌزفبػً
 وٙشثبئ١خ إٌٝ و١ّ١بئ١خ و١ّ١بئ١خ إٌٝ وٙشثبئ١خ رؾٛالد اٌطبلخ
شؾٕخ اٌّظؼذ 

 ػ١ٍٗٚاٌزفبػً اٌؾبدس 
 عبٌت ) رفبػً رأوغذ (

 

 ِٛعت ) رفبػً رأوغذ (

 
شؾٕخ اٌّٙجؾ 

 ٚاٌزفبػً اٌؾبدس ػ١ٍٗ
 عبٌت ) رفبػً اخزضاي ( ِٛعت ) رفبػً اخزضاي(
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 ** ِىٛٔبد اٌخ١ٍخ اٌغٍفب١ٔخ : 

 .وعاءان منفصالن، ٌتكون كل منهما من لطب فلزي ومحلول كهرلً    -

 االلكترونات .وعن طرٌمه تخرج)تصعد( التأكسد:المطب الذي تحدث علٌه عملٌة المصعد 

 ( االلكترونات .وعن طرٌمه تدخل)تهبط االختزال: المطب الذي تحدث علٌه عملٌة المهبط 

 .أسالن كهربائٌة الستكمال الدائرة الخارجٌة  -

 .فولتمٌتر لمٌاس فرق جهد الخلٌة الكهربائً  -

توي على محلول مشبع ٌح Uوهً عبارة عن أنبوب على شكل حرف  لنطرة ملحٌة : -

ألحد األمالح. وٌعمل على إكمال الدارة الكهربائٌة عن طرٌك انتمال األٌونات فً 

المحالٌل، ولكن دون اختالطها. كما أنها تعمل على موازنة الشحنة الكهربائٌة فً 

 التوازن الكهربائً فً كل من نصفً الخلٌة.

  الشكل االتً ٌمثل مكونات الخلٌة الغلفانٌة  :

      
 

 

ؽغت عٍغٍخ إٌشبؽ اٌى١ّ١بئٟ فئْ اٌفٍض األلٜٛ ٘ٛ فٟ اٌخال٠ب اٌىٙشٚو١ّ١بئ١خ ٚ -

لطت اٌّظؼذ( ٚأِب أ٠ٛٔبد اٌؼٕظش ٠شىً اٌؼٕظش اٌزٞ ٠فمذ االٌىزشٚٔبد ٠ٚزأوغذ ) 

 . ( لطت اٌّٙجؾ ٠شىً األلً ٔشبؽ  فزىزغت االٌىزشٚٔبد ٚر خزضي ) 

             وم  مغنٌسٌوم  ألمنٌوم   خارصٌن     حدٌد   رصاص    نحاس    فضة      ذهب    بوتاسٌوم   صودٌوم   لٌثٌوم   كالسٌ 

-         Au      Ag      Cu      Pb      Fe        Zn      Al      Mg       Ca        Li       Na        K   

   

 األلً ٔشبؽ                           األٔشؾ                                                   

Zn 

-مصعد   

 تأكسد

 فمد

لكتروناتا  

Cu 

 مهبط +

 اختزال

 كسب

لكتروناتا  

 مالحظة
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اٌشىً اٌزبٌٟ ٠ٛػؼ خ١ٍخ غٍفب١ٔخ ادسط اٌشىً ع١ذا صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ : 1عؤاي

 :ر١ٍٗ

 

 

 

 

 

 ِب اٌزفبػً اٌزٞ ٠ؾذس ػٍٝ طف١ؾخ اٌخبسط١ٓ ، اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً ؟ (1

Zn(s)    →  Zn+2   ( -نصف تفاعل التأكسد/ المصعد ) 
(aq)  +  2e-

 

 اٌزفبػً اٌزٞ ٠ؾذس ػٍٝ طف١ؾخ إٌؾبط ، اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً ؟ ِب (2

Cu+2  نصف تفاعل االختزال/ المهبط ) + (
(aq) +  2e- →  Cu(s) 

 ؟ ِٚب شؾٕخ وً ِّٕٙب أٞ اٌظف١ؾز١ٓ رّضً اٌّظؼذ ٚأ٠ّٙب رّضً اٌّٙجؾ (3

                                          ،   وشسنخها سانبت حًثم انًصعذ Znصفٍست انخارصٍن 

 وشسنخها يىخبت . حًثم انًهبظ  Cuبٍنًا صفٍست اننساش 

 و١ف رزؾشن االٌىزشٚٔبد فٟ ٘زٖ اٌخ١ٍخ ؟ (4

 ين انًصعذ ) صفٍست انخارصٍن ( إنى انًهبظ ) صفٍست اننساش(

 اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً اٌىٍٟ اٌؾبطٍخ فٟ ٘زٖ اٌخ١ٍخ  (5

Zn(s)  +  Cu+2   التفاعل الكلً 
(aq)  →  Cu(s)  +  Zn+2

(aq) 

 ِب رؾٛالد اٌطبلخ اٌزٟ رؾذس فٟ ٘زٖ اٌخ١ٍخ ؟ (6

 ين طاقت كًٍٍائٍت انى طاقت كهربائٍت     

 

 

-e 
e

e
- Zn 

-مصعد   

 تأكسد

 فمد

لكتروناتا  

Zn+2 

محلول كبرٌتات 

 الخارصٌن

Cu 

 مهبط +

 اختزال

 كسب

لكتروناتا  

Cu+2 

محلول كبرٌتات 

 النحاس

 القنطرة الملحية

V 

تعلم من التجارب الكٌمٌائٌة الصبر 

 والتحمل للوصول إلى أفضل النتائج
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ِبرا رزٛلغ أْ ٠ؾذس ٌىزٍخ وال ِٓ طف١ؾزٟ اٌخبسط١ٓ ٚإٌؾبط ثؼذ ِذح ِٓ  (7

 ػًّ اٌخ١ٍخ ؟ ٌّٚبرا ؟

د ػٓ ؽش٠ك ػ١ٍّخ طف١ؾخ اٌخبسط١ٓ عٛف رٕمض وزٍزٙب ، ثغجت رؾٛي رساد اٌخبسط١ٓ اٌٝ أ٠ٛٔب

اٌزأوغذ ، ؽ١ش رغبدس رساد اٌخبسط١ٓ اٌظف١ؾخ  ٚرزؾٛي إٌٝ أ٠ٛٔبد رذخً إٌٝ اٌّؾٍٛي ، أِب طف١ؾخ 

إٌؾبط عٛف رضداد وزٍزٙب ٔز١غخ ٌزؾٛي أ٠ٛٔبد إٌؾبط اٌّٛعٛدح فٟ اٌّؾٍٛي إٌٝ رساد ٔؾبط ػٓ 

 ت ٘زٖ اٌزساد ػٍٝ طف١ؾخ إٌؾبط .ؽش٠ك ػ١ٍّخ االخزضاي فززشع

 

 إٌؾبط. لطت  ح اٌخبسط١ٓ رزأوغذ ٚرفمذ اٌىزش١ٔٚٓ ؽ١ش رٕزمً ٘زٖ االٌىزشٚٔبد إٌٝإْ رس

أ٠ٛٔبد إٌؾبط ٚرزٚة فٟ اٌّؾٍٛي ػٍٝ شىً أ٠ٛٔبد، أِب االوزشٚٔبد رساد اٌخبسط١ٓ رفمذ 

 ػٍٝ شىً ِبدح طٍجخ غ١شرائجخ  ر خزضي )رىغت االٌىزشٚٔبد( ٚرزؾٛي إٌٝ رساد ِزؼبدٌخ رززشعت

Zn(s)    →  Zn+2 (  -أكسد/ المصعد ) صف تفاعل التن
(aq)  +  2e- 

Cu+2        صف تفاعل االختزال/ المهبط ) + (ن
(aq) +  2e- →  Cu(s)    

ٚرؾزٛٞ ػٍٝ ِؾٌٍٟٛ  Al ٚاأل١ٌَّٕٛ  pbخ١ٍخ غٍفب١ٔخ لطجب٘ب ِٓ اٌشطبص :  2عؤاي

رّضً رفبػالد  اوزت ِؼبدالدِٛي / ٌزش ،  1ٔزشاد األ١ٌَّٕٛ ٚٔزشاد اٌشطبص ثزشو١ض  

ٚاشبسح  اٌّظؼذ ٚاٌّٙجؾ ٚؽذد اٌزأوغذ ٚاالخزضاي ٚاٌزفبػً اٌىٍٟ اٌؾبطً  داخً اٌخ١ٍخ 

 ٚؽشوخ االٌىزشٚٔبد ػجش األعالن. وً ِّٕٙب 

٘ٛ اٌؼٕظش اٌزٞ  األ١ٌَّٕٛثّب أْ األ١ٌَّٕٛ أٔشؾ و١ّ١بئ١ب ِٓ اٌشطبص ٌزٌه فئْ  -  اٌؾً : 

 -٠eزأوغذ ) ٠فمذ 
، ث١ّٕب ٠ؾذس االخزضاي  ٚاشبسرٗ عبٌجخ ٟ ٘زٖ اٌخ١ٍخف اٌّظؼذ( ٠ّٚضً  

  pb+2اٌشطبص أل٠ٛٔبد 
 . ٚاشبسرٗ ِٛعجخ فٟ ٘زٖ اٌخ١ٍخ اٌّٙجؾٌزا فبْ اٌشطبص ٠ّضً  

 .  اٌّٙجؾ  pbلطت إٌٝ اٌّظؼذ  Alلطت ٚرزؾشن االٌىزشٚٔبد ِٓ  -

 -AL              AL+3    +    3e     :      ٔظف رفبػً اٌزأوغذ

 pb+2    +    2 e-                        pb       بػً االخزضاي:ٔظف رف

ٚرٌه ثؼشة ٚال٠غبد اٌزفبػً اٌىٍٟ اٌؾبطً فٟ ٘زٖ اٌخ١ٍخ ٠غت  رٛؽ١ذ ػذد االٌىزشٚٔبد 

 .فٟ وً ِٓ رفبػً اٌزأوغذ ٚاالخزضاي  3ٚٔؼشة اٌّؼبدٌخ اٌضب١ٔخ ثبٌؼذد  2اٌّؼبدٌخ االٌٚٝ ثبٌؼذد 

2AL                  2AL+3    +    6e-                                                                                                                                       

                                                            pb+2       +    6 e-                            3pb                    3 

                      2AL    +   3 pb+2                 2AL+3     +  3 pb              ًالتفاعل الكل                

    

 الخالصة 
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وتحتوي على محلولً    Agو Mgخلٌة غلفانٌة لطباها من  : 3ؤالس

MgSO4 ,  و    Ag2SO4   مول / لتر ، ارسم الخلٌة الغلفانٌة موضحا   1بتركٌز

علٌها المصعد والمهبط وحركة االلكترونات عبر األسالن ، ثم اكتب معادالت 

  ختزال الحاصلة  داخل الخلٌة .تمثل تفاعالت التأكسد واال

 الحل :

  

 

 

 

 -Mg              Mg+2    +   2e        ( -المصعد  (نصف تفاعل التأكسد 

  Ag+1    +    1 e-                        Ag  نصف تفاعل االختزال  ) المهبط + (

ٌد عدد االلكترونات وذلن بضرب والٌجاد التفاعل الكلً الحاصل فً هذه الخلٌة ٌجب  توح

 2المعادلة الثانٌة بالعدد 

  -Mg               Mg+2    +    2e                   نصف تفاعل التأكسد           

 2Ag+1    +    2 e-                     2 Ag              نصف تفاعل االختزال            

          Mg   +  2Ag+                        Mg+2    +    2 Ag            ًالتفاعل الكل       

 .  ( اٌّٙجؾ)   Agإٌٝ لطت  ( اٌّظؼذ)  Mgٚرزؾشن االٌىزشٚٔبد ِٓ لطت   

 خلٌة غلفانٌة تعتمد على التفاعل اآلتً:: 1واجب 

Cd(s)  +  Pb+2
(aq)

   →  Cd+2
(aq)   +  Pb(s)                                

ارسم الخلٌة الغلفانٌة موضحا  علٌها المصعد والمهبط وحركة  (1

 اكتب نصفً تفاعل التأكسد واالختزال.ثم  االلكترونات عبر األسالن

 .إللكترونات عبر الدائرة الخارجٌةحدد اتجاه حركة ا (2

 . Pdو  Cdحدث لكتلة كل من لطبً ماذا تتولع أن ٌ (3

 

   MgSO4 

 

Ag2SO4 

Mg 

-مصعد   

 تأكسد

لكتروناتا فمد  

Ag 

 مهبط +

 اختزال

لكتروناتا كسب  

v 
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اٌؼٕظش٠ٓ األ١١ٌٚٓ اٌزٞ ٠زىْٛ ِٕٙب ػٍٝ ؾظٛي ٟ٘ ػ١ٍّخ اٌ خ١ٍخ اٌزؾ١ًٍ اٌىٙشثبئٟ :

 .اٌّؾب١ًٌ 

 ٟ٘ اٌّٛاد اٌزٟ رٛطً ِؾب١ٌٍٙب ِٚظب١٘ش٘ب اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ؽ١ش   اٌّٛاد اٌىٙش١ٌخ :

فٟ   رزفىه ػٕذ اراثزٙب فٟ اٌّبء إٌٝ أ٠ٛٔبد ِٛعجخ ٚأخشٜ عبٌجخ ػٕذ اِشاس ر١بس وٙشثبئٟ

 ٌّخبٌفخ ٌٙب فٟ اٌشؾٕخ .األ٠ٛٔبد رزؾشن ٔؾٛ األلطبة ا ؽ١ٓ أْ ٘زٖ

ٟ٘ اٌّٛاد اٌزٟ ال رزفىه إٌٝ أ٠ٛٔبد ػٕذ اراثزٙب فٟ اٌّبء ٚال رٛطً :  اٌّٛاد اٌالوٙش١ٌخ

 . ِؾب١ٌٍٙب اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ٚرجمٝ فٟ اٌّؾٍٛي ػٍٝ شىً عض٠ئبد ِزؼبدٌخ ِضً اٌغىش

     CuCl 2    خ١ٍخ رؾ١ًٍ وٙشثبئٟ ٌّؾٍٛي وٍٛس٠ذ إٌؾبط  :  1عؤاي

                         

 اوزت ِؼبدٌخ رفىه وٍٛس٠ذ إٌؾبط فٟ اٌّبء ؟ (1

 اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً اٌزٞ ٠ؾذس ػٍٝ  اٌمطت اٌّٛعت ؟  (2

 اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً اٌزٞ ٠ؾذس ػٍٝ اٌمطت اٌغبٌت ؟ (3

 ِب األ٠ٛٔبد اٌزٟ فٟ اٌّؾٍٛي ؟ (4

 ِب اٌزغ١شاد اٌزٟ رالؽظٙب ػٍٝ وً لطت ؟ (5

        - CuCl2                     Cu+2       +    2 Cl(  1    :اٌؾً       

         -2Cl -                     Cl2      +   2 e         : رفبػً رأوغذاٌمطت اٌّٛعت (                      2

 Cu+2    +   2 e-                       Cu            اٌمطت اٌغبٌت : رفبػً اخزضاي (                   3

    Cu+2ٌٍٕؾبط  ِٛعجخ ( أ٠ٛٔبد 4                   
   -Cl  ٚأ٠ٛٔبد عبٌجخ اٌىٍٛس

                  

 .غبص اٌىٍٛس ٚرشع١ت رساد إٌؾبط  رظبػذ(  5                   

 

CI- 

+مصعد  

 تأكسد

لكتروناتا فمد  

Cu+2 

-مهبط   

 اختزال

لكتروناتا كسب  
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  إن مرور التٌار الكهربائً فً محلول مادة كهرلٌة ٌؤدي إلى تحرٌن األٌونات

، وأما األٌونات الموجبة فتتحرن نحو  )تأكسد( و المطب الموجبالسالبة نح

 . (تُختزل)المطب السالب 

  شحنة األلطاب فً خلٌة التحلٌل الكهربائً عكس شحنتها فً الخلٌة الغلفانٌة

فً خلٌة التحلٌل بسبب وجود مصدر خارجً لفرق الجهد الكهربائً   وذلن 

 . الكهربائً

 ترسٌب ذرات الفلز   ربائً هً : تصاعد غازان نتائج خالٌا التحلٌل الكه + 

 

 ، أعت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ :  CaBr  2خ١ٍخ رؾ١ًٍ وٙشثبئٟ ٌّؾٍٛي  : 2عؤاي

 ( اوزت ِؼبدٌخ رفىه ثش١ِٚذ اٌىبٌغ١َٛ فٟ اٌّبء ؟ 1

 ( أ٠ٓ رزغٗ األ٠ٛٔبد إٌبرغخ فٟ اٌّؾٍٛي ؟ 2

 ( اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً اٌزٞ ٠ؾذس ػٕذ وً لطت ؟ 3

 ٕبطش اٌزٟ رٕزظ ِٓ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ؟ِب اٌؼ ( 4

 اٌؾً :

           Ca Br2                      Ca+2       +    2  Br -     ( 1  
                       

    Ca+2(  أ٠ْٛ   2
    -٠Clزغٗ ٔؾٛ اٌمطت اٌغبٌت  ٚأ٠ْٛ 

 .ٔؾٛ اٌمطت اٌّٛعت 

   )       -2Cl-                    Cl2     +   2 e    ّظؼذ (رفبػً اٌزأوغذ ) اٌ  (( اٌمطت اٌّٛعت  3 

 Ca+2   +   2 e-              Ca        (غبٌت ) رفبػً االخزضاي ) اٌّٙجؾ( اٌمطت اٌ    

 .ػٍٝ اٌّٙجؾٚرساد اٌىبٌغ١َٛ اٌّزشعجخ ػٍٝ اٌّظؼذ   CL2 ( غبص اٌىٍٛس  4 

 

 

 

 

 الخالصة 

 إن الصخور تسد الطرٌك أمام الضعفاء ، بٌنما ٌرتكز علٌها األلوٌاء لٌصلوا إلى الممة



 

 13  
 

 

ٙب إٌٝ ؽبٌخ اٌغ١ٌٛخ فئْ اٌؾشاسح رؼًّ ػٕذ أظٙبس اٌّبدح األ١ٔٛ٠خ ٚرؾٌٛ

ػٍٝ رفىه اٌشاثطخ األ١ٔٛ٠خ ث١ٓ األ٠ٛٔبد ٚرؾٌٛٙب إٌٝ أ٠ٛٔبد ِٛعجخ ٚعبٌجخ 

 ،  ؽشح اٌؾشوخ رغزط١غ رٛط١ً اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ

رزؾشن األ٠ٛٔبد اٌّٛعجخ ٔؾٛ اٌّٙجؾ ف١زُ اخزضاٌٙب ٚرزؾٛي اٌٝ رساد 

 اٌّظؼذ ف١زُ أوغذرٗ إٌٝ عض٠ئبد . ِزؼبدٌخ ث١ّٕب رزؾشن األ٠ٛٔبد اٌغبٌجخ ٔؾٛ

 

ث١ّٕب ِظٙٛس اٌّبدح اٌغض٠ئ١خ اٌزٟ رشرجؾ رسارٙب ثشٚاثؾ رغب١ّ٘خ ال ٠ٛطً 

 .اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ٌؼذَ ٚعٛد األ٠ٛٔبد اٌّزؾشوخ 

  NaCl   ,  AgNO3   ,  KNO3   ,  KCL :أِضٍخ ػٍٝ اٌّٛاد اٌّٛطٍخ ٌٍىٙشثبء  

 : اٌغىش ، اٌشّغ ، إٌفضب١ٌٓ ، ا١ٌٛدشثبء أِضٍخ ػٍٝ اٌّٛاد غ١ش اٌّٛطٍخ ٌٍىٙ

 

رفبػً اٌزأوغذ ٚاالخزضاي  ، اوزت pbBr 2 ِظٙٛس ثش١ِٚذ اٌشطبص : 3عؤاي

  اٌؾبدس ؟

              -pbBr2                           pb+2        +   2Br            رفبػً اٌزفىه   :اٌؾً 

            pb+2    +     2 e-                     pb          :   (لطت اٌّٙجؾ ــ )رفبػً االخزضاي

             -Br-                               Br2      +  2e 2  : ( لطت اٌّظؼذ +)رفبػً اٌزأوغذ 

 

اوزت ِؼبدالد و١ّ١بئ١خ رّضً اٌزفبػالد اٌزٟ رؾذس ػٍٝ األلطبة ػٕذ  :1ٚاعت

 ؟وٍٛس٠ذ األ١ٌَّٕٛاٌّغ١ٕغ١َٛ ِٚظٙٛس  ثش١ِٚذس ثبئٟ فٟ ِظِٙٛشٚس ر١بس وٙش

 

 

 

  توصٌل مصاهٌر المركبات للتٌار الكهربائً

اثف علٌه أحالمن ٌوما ماال تملك اذا استمر حلمن بالتبخر ... حتما ستجد سطحا تتك  
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ثطؼّٙب اٌؾّؼٟ وؼظ١ش ا١ٌٍّْٛ اٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ؽّغ  اٌؾّٛعرز١ّض 

اٌغزش٠ه ٚاٌخً اٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ؽّغ اال٠ضب٠ٛٔه ٚؽّغ االعىٛسث١ه 

ػجبد اٌشّظ فزؾٛي ٌٛٔٗ ، وّب أٔٙب رؤصش فٟ اٌىٛاشف ِضً  cاٌّؼشٚف ثف١زب١ِٓ 

 ، وّب أٔٙب رزفبػً ِغ اٌفٍضاد ٠ٕٚزظ ػٓ رٌه غبص ا١ٌٙذسٚع١ٓ  األصسق إٌٝ أؽّش

 

ثطؼّٙب اٌّش ٍِّٚغٙب إٌبػُ ٚال ٠غٛص رزٚلٙب ألٔٙب وب٠ٚخ  اٌمٛاػذث١ّٕب رز١ّض 

األؽّش ٌٍغٍذ ، وّب أٔٙب رؤصش فٟ اٌىٛاشف فزؾٛي ٌْٛ ٚسلخ ػجبد اٌشّظ ِٓ 

ذَ فٟ طٕبػخ اٌظبثْٛ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ ٚاٌزٟ رغزخِضً  إٌٝ األصسق

 ٚإٌّظفبد .

اٌّٛعت  (  +H)رزأ٠ٓ فٟ اٌّبء ٠ٕٚزظ ػٓ رأ٠ٕٙب أ٠ْٛ ٟ٘ ِبدح  اٌؾّغ :

 .ٚأ٠ْٛ اخش عبٌت 

               HCL(aq)        
H2O        H+

(aq)
     +  Cl-

(aq)
   

   : ِضبي         

               HNO3(aq)     
H2O         H+

(aq)
     +  NO3

- 
(aq)

     
    

غبٌت اٌ (   -OH)فٟ اٌّبء ٠ٕٚزظ ػٓ رأ٠ٕٙب أ٠ْٛ  زٚةٟ٘ ِبدح ر :اٌمبػذح 

 ٚأ٠ْٛ اخش ِٛعت .

               LiOH(s)      
H2O        Li+(aq)

     +  OH-
(aq)

 
: ِضبي   

          

               KOH(s)       
H2O        K+

(aq)
     +  OH- 

(aq)
     

    

 

 
 ال تجعل التارٌخ ٌصنعن ... بل اصنع تارٌخن بنفسن
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 رفبػً اٌؾّغ ٚاٌمبػذح ٠ؤدٞ إٌٝ رؼبدٌّٙب ٚرى٠ٛٓ ٍِؼ ِٚبء 

 

إْ اٌؾّٛع ِٛاد وٙش١ٌخ رزأ٠ٓ ػٕذ إراثزٙب فٟ اٌّبء ٠ٕٚزظ ػٓ رأ٠ٕٙب 

  +Hأ٠ٛٔبد ا١ٌٙذسٚع١ٓ ) 
( ٚأ٠ٛٔبد أخشٜ عبٌجخ رخزٍف ثبخزالف 

 ٙشثبئٟ س اٌىاٌؾّغ ِّب ٠غؼً ِؾب١ٌٍٙب ِٛطٍخ ٌٍز١ب

 ث١ّٕب ِؾب١ًٌ اٌمٛاػذ رزأ٠ٓ ػٓ إراثزٙب فٟ اٌّبء ٠ٕٚزظ ػٕٙب أ٠ٛٔبد )

OH-  
ٚأ٠ٛٔبد أخشٜ ِٛعجخ ، ِّب ٠غؼً ِؾب١ٌٍٙب ِٛطٍخ ٌٍز١بس  (

 .اٌىٙشثبئٟ 

 

 

 

 اٌمٛاػذ اٌم٠ٛخ اٌؾّٛع اٌم٠ٛخ

HCL LiOH 

HBr NaOH 

HI KOH 

HNO3 Ba(OH)2 

H2SO4 - 

 

 

 

 

 

 مالحظة

 الخالصة

  والمواعد الموٌة بعض الحموض 
 حفظ

ابدأ االن وال تمل سوف أفعل غداً ، فستكون غداً باذن هللا كما كنت ترٌد ، فلن تخجل ممن حولن ونظراتهم إلٌن 

ستكون واثما من أنن فعال وصلت الى ما ترٌد ، وستجعل رأسن مرفوعا  ،ألنن بالفعل تستحك التمدٌر ، فتلن ، ف

هً حٌاتن التً بنٌتها حجراً حجراً ، بالصبر والمشمة جعلتها ممكنة ، بتحوٌل حٌاتن لنجاح وتفوق أنت سببه 

 باجتهادن ^^
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وجبد و١ّ١بئ١خ رغزؼًّ ٌٍز١١ّض ث١ٓ اٌؾّٛع ٚاٌمٛاػذ ٟ٘ ِش: اٌىٛاشف 

ِٕٚٙب ِب ٠ؾؼش ِٓ ِٛاد و١ّ١بئ١خ فٟ اٌّخزجش ٚثؼؼٙب ٠ّىٓ رؾؼ١شٖ ِٓ ِٛاد 

ؽج١ؼ١خ ِضً اٌشبٞ ٚاٌشّٕذس ٚاٌزٛد ٚاٌٍّفٛف األؽّش ٚ اٌؼٕت األعٛد ٚغ١ش٘ب 

 ؽ١ش ٠زغ١ش ٌٛٔٙب ؽغت اٌؾّغ أٚ اٌمبػذح ،

غ١ش ؽغت ٔٛع اٌّؾٍٛي اٌزٞ ٠زُ اػبفزٗ ؽّؼٟ ثأْ ٌٛٔٙب ٠زرّزبص اٌىٛاشف ٚ 

 . أَ لبػذٞ

ٟ٘ ِبدح ٠زغ١ش ٌٛٔٙب ؽغت ؽّؼ١خ اٌٛعؾ اٌزٞ رٛعذ ف١ٗ أٚ  :اٌىبشف 

 لبػذ٠زٗ

 

 

 را ٠غزفبد ِٓ اٌىٛاشف ؟ِب :1عؤاي 

 اٌؾً :

 اٌز١١ّض ث١ٓ اٌؾّٛع ٚاٌمٛاػذ (1

 .رؾذ٠ذ ِذٜ لٛح اٌؾّٛع ٚاٌمٛاػذ (2
 

 

 ٌٛٔٗ فٟ اٌمبػذح ٌٛٔٗ فٟ اٌؾّغ اٌىبشف

 أصسق أؽّش رجبع اٌشّظ

 ص٘شٞ ػذ٠ُ اٌٍْٛ اٌف١ٌٕٛفضب١ٌٓ

 أطفش أؽّش ا١ٌّض١ً اٌجشرمبٌٟ

جب أن تكون موزونة ، فاذا أردت النجاح فابحث عن االتزان فً حٌاتنلكً تكون المعادلة صحٌحة ٌ  

 حفظ
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ِم١بط ٌٍزؼج١ش ػٓ لٛح اٌؾّٛع ٚاٌمٛاػذ ) اٌشلُ :  دسعخ اٌؾّٛػخ

 +Hا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ( ٚ٘ٛ ٠ؼزّذ ػٍٝ رشو١ض أ٠ٛٔبد 
فٟ اٌّؾٍٛي ، ٠ٚشِض  

  PHٌٙب 

شف ِؼ١ٓ ٠زغ١ش ٌٛٔٗ ؽغت دسعخ ر مبط دسعخ اٌؾّٛػخ ثٛاعطخ وب

             ؽّٛػخ اٌّؾٍٛي ، أٚ ثبعزخذاَ عٙبص ِم١بط دسعخ اٌؾّٛػخ

PH- meter     ( 14     ِٚذٜ ٘زا اٌغٙبص ٠زشاٚػ ِٓ ) طفش 

 

 -OHص٠بدح رشو١ض 
 +Hص٠بدح رشو١ض          ٔمطخ اٌزؼبدي              

PH                                           

                                           

0   1    2    3    4    5    6    7   8  9   10   11  12  13  14 

 

  ْٛفٟ اٌّؾٍٛي اٌؾّؼٟ رىPH    ِٓ ً7أل  

  ْٛفٟ اٌّؾٍٛي اٌمبػذٞ رىPH   ِٓ 7أوجش  

  ْٛفٟ اٌّؾٍٛي اٌّزؼبدي رىPH    ٞٚ7رغب 

 

 ) ٍِؼ / ؽّغ / لبػذح ( ٌٍّشوجبد اٌزب١ٌخ ؟ؽذد ٔٛع اٌّشوت :  1ٚاعت

 / NaCL / H2SO4  / NaOH/ HNO3 / KOH   محلول PH=10/  محلولph=3    

 

لحموضا  المواعد 
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 فٟ ؽبٌخ اٌّؾٍٛي اٌّزؼبدي ؟ 7رغبٚٞ  PH: رىْٛ ل١ّخ ً ػٍ

  -OHِغب٠ٚب ٌزشو١ض أ٠ٛٔبد  +Hؽبٌخ اٌزؼبدي ٠ىْٛ رشو١ض أ٠ٛٔبد  ألٔٗ فٟ

 

 +Hاد رشو١ض أ٠ٛٔبد * وٍّب وبْ اٌؾّغ ألٜٛ ٠ضد
 PHل١ّخ  رمًٚ

  -OH* وٍّب وبْ اٌمبػذح ألٜٛ ٠ضداد رضو١ض أ٠ٛٔبد 
 PHل١ّخ  فزضداد

هى عبارة عن يسٌح ين انكىاشف حىخذ عهى شكم ورق أو  : اٌىبشف اٌؼبَ

  PHيسهىل ٌسخخذو فً حسذٌذ قىة انسًط أو انقاعذة بناء عهى حغٍر قًٍت 

ًسانٍم انًخخهفت نه pHنقٍاش انرقى انهٍذروخٍنً هى خهاز ٌسخخذو : meter  -PHعٙبص 

 عن حركٍسها وعن قىحها .سىاء كانج زًضٍتأو قاعذٌت أو يسانٍم األيالذ بغط اننظر

ٌؼذد ِٓ اٌّؾب١ًٌ راد اٌزشو١ض  PHارا وبٔذ ل١ُ :  2عؤاي

 (  5،  1،  14،  12،  11،  7،  3،  9، ٟ٘ ) اٌّزغبٚٞ 

 ّؼ١خ / لبػذ٠خ / ِزؼبدٌخ(طٕف ٘زٖ اٌّؾب١ًٌ إٌٝ ِؾب١ًٌ ) ؽ (1

 PH  (1  ،3  ،5 )ؽّؼ١خ : : اٌؾً        
 PH  (7):ِزؼبدٌخ                   
 PH  (9  ،11  ،12  ،14  )لبػذ٠خ :                   

 

 PHِب اٌٍْٛ اٌزٞ ٠ظٙشٖ وبشف اٌف١ٌٕٛفضب١ٌٓ ػٕذ ٚػؼٗ فٟ ِؾٍٛي ل١ّخ  (2

 ؟ فغش اعبثزه ؟ PH  ٌٗ4ٚ ِؾٍٛي   11ٌٗ 

ال لون له )عدٌم اللون (   PH  =4لون زهري النه محلول لاعدي أما  PH  =11 :لحل ا

 النه حمضً

ِب اٌٍْٛ اٌزٞ ٠ظٙشٖ وبشف ا١ٌّض١ً اٌجشرمبٌٟ ػٕذ ٚػؼٗ فٟ ِؾٍٛي ل١ّخ   (3

PH   ٌٗ9  ِٚؾٍٛيPH  ٌٗ5 ؟ فغش اعبثزه ؟ 

 نه حمضًلون أحمر  ال PH  =5لون أصفر  النه محلول لاعدي أما  PH  =9 :الحل 

 مالحظة
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رزفبػً اٌؾّٛع ٚاٌمٛاػذ ِغ ثؼؼٙب ٠ٕٚزظ ِؾٍٛي ِزؼبدي ) ١ٌظ 

  +٠ٚHؾذس اٌزفبػً ث١ٓ أ٠ٛٔبد ، ؽّؼٟ أٚ لبػذٞ ( 
 ٚ OH-  

٠ٚزىْٛ 

 اٌٍّؼ ٚاٌّبء .

 اٌظ١غخ اٌؼبِخ ٌزفبػً اٌؾّغ ٚاٌمبػذح :

 ٍِؼ + ِبء         ؽّغ + لبػذح          

 ظ ِٓ اٌٍْٛ األصسق إٌٝ اٌجٕفغغٟبد اٌشّٚػٕذ ٔمطخ اٌزؼبدي رزؾٛي ٚسلخ ػج

 +H ) ػجبسح ػٓ رفبػً أ٠ٛٔبد:  رفبػً اٌزؼبدي 
اٌزٟ ِظذس٘ب ( 

  -OH ) اٌؾّغ ِغ أ٠ٛٔبد
)
 

 اٌزٟ ِظذس٘ب اٌمبػذح .

 :  1ِضبي

NaOH(aq)   +  HCl(aq)              NaCl(aq)   +  H2O(L)  

2KOH (aq)  +  H2SO4(aq)            K2SO4(aq)  +  2H2O(L)  

 KOHاوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً ث١ٓ ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌجٛربع١َٛ :  3عؤاي

 ، ِب اعُ اٌٍّؼ إٌبرظ ؟  HNO3  ٚؽّغ إٌزش٠ه

 اٌؾً :

KOH    +   HNO3                      KNO3      +   H2O    

  KNO3انًهر انناحح هى نخراث انبىحاسٍىو  

 

 
م الرصاص واأللماس كالهما مادة الكربون ، الفرق فمط فً ترتٌب الذرات ، أعد ترتٌب أمورن .. ستصبح لل

^^ حٌاتن لها لٌمة  
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ًىض وانقىاعذ انخً حسخىي فً حركٍبها فً زانت انخفاعم بٍن انس (1

 يثم :  انخفاعم يهر وياء،( ٌنخح عن -OHعهى أٌىناث انهٍذروكسٍذ )

 NaOH(aq)   +  HCl(aq)              NaCl(aq)   +  H2O(L)  

       2KOH (aq)  +  H2SO4(aq)              K2SO4(aq)  + 2H2O(L)  

 

ىاعذ انخً ال حسخىي فً حركٍبها فً زانت انخفاعم بٍن انسًىض وانق (2

 -OHعهى أٌىناث انهٍذروكسٍذ) 
وأشباهها (     NH3( ) األيىنٍا 

 ، يثم :ٌنخح عن انخفاعم يهر فقظ 

NH3(g)        +  HCL(aq)                             NH4Cl(s)          

N2H4(g)    +    HNO3                           N2H5NO3(S)                           

 

في حالة التفاعل بين الحموض مع بعض القواعد المشتقة من  (3
الكربونات ، مثل كربونات الصوديوم ، وكربونات الصوديوم 

الهيدروجينية ، فإنه ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون باالضافة للملح  
 والماء ، مثل :

        2NaCl(aq)  +  H2O(L)  +  CO2(g)     Na2CO3(S)   +  2HCl(aq)        

   NaHCO3(S)   +  HNO3(aq)            NaNO3(aq)  +  H2O(L)  +  CO2(g)          

                     

 

 

 

د الناتجة من تفاعل الحموض والمواعد الموا  

لد تتواجد المتفاعالت مع بعضها وال ٌحدث تفاعل اال بوجود عامل محفز ، فهكذا البشر ٌحتاج للتحفٌز 

 للوصول الى النجاح والممة
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ِغ وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ  ٠4SO2Hزفبػً ؽّغ اٌىجش٠ز١ه :  4عؤاي

، اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً ، ِٚب اعُ اٌٍّؼ  Ca(HCO3)2ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ 

 ظ ؟ إٌبر

 اٌؾً :

Ca(HCO3)2(S)   +  H2SO4(aq)           CaSO4(aq)  +  2H2O(L)  +  2CO2(g)      

 CaSO4كبرٌخاث انكانسٍىو  انًهر انناحح هى 

 

وشثٛٔبد اٌجٛربع١َٛ ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً ث١ٓ  :  5عؤاي

 ؟ ِب اعُ اٌٍّؼ إٌبرظ  ٚ ، HCLا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه  ِغ ؽّغ

  اٌؾً :

KHCO3(S)   +  HCL(aq)              KCL(aq)  +  H2O(L)  +  CO2(g)                  

 KCLكهىرٌذ انبىحاسٍىو  انًهر انناحح هى 

 ؟  HBrِغ   N3H6اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً ث١ٓ  :  6عؤاي

                          N3H6(g)    +    HCL(aq)                            N3H7CL(S) اٌؾً :

 

 أكًم انًعادالث اَحٍت : : 2ٚاعت

Ba(OH)2 (aq)  + 2HBr(aq)               …..…… + …………..  

NH3(g)    +  HNO3(aq)                               …………..                                 

        …..…… + ….………. +………...                 MgCO3 (S)   +  H2SO4 (aq)     
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  :لسؤال االولا

  .عملٌة فمد االلكترونات خالل التفاعل الكٌمٌائًلتأكسد : ا

 عملٌة كسب االلكترونات خالل التفاعل الكٌمٌائًاالختزال : 

تفاعل تأكسد واختزال منتج للكهرباء اذ تتحول الطالة الكٌمٌائٌة التفاعل الكهركٌمٌائً : 

  .فً المواد المتفاعلة الى طالة كهربائٌةالمختزنة 

جهاز ٌحدث فٌه تفاعل كهروكٌمٌائً فتنتج الكهرباء وتتكون لخلٌة الكهروكٌمٌائٌة : ا

 الخلٌة من محلول كهرلً ولطبٌن مختلفٌن

المادة التً تتحول من حالة الصالبة الى حالة السٌولة عن طرٌك تسخٌنها المصهور : 

  .وصهرها

فصل مكونات مادة باستخدام تٌار كهربائً وٌتم ذلن فً خلٌة تحلٌل ئً : التحلٌل الكهربا

كهربائً مما ٌؤدي الى حدوث تفاعالت التأكسد واالختزال عند االلطاب وترسٌب أو 

 .تصاعد مادة معٌنة

  : السؤال الثانً

 (  ب             3( أ                    2( أ                  1

 

  : السؤال الخامس

Zn(s)  +   pb+2
(aq)

           Zn+2
(aq)   +    Pb(s)                                                                       

 اختزال    Pb+2 ,تأكسد     Znتفاعل تأكسد واختزال الن 

2Na(s)    +  Cl2(g)                  2 NaCL(S)                                  

 اخزضي CL ,رأوغذ   Naرفبػً رأوغذ ٚاخزضاي الْ 
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   :السؤال السادس

  .خلٌة غلفانٌة -أ           
  .المصعد  - ب

  A.ٌمثل المهبط M الفلز  .ٌمثل المصعد A الفلز -ج          

 نفترض واحد الكترون  ت بفمد عددا من اإللكترونا ٌتأكسدA  الفلز -د           

 تختزل باكتساب تلن االلكترونات  Mناتبٌنما أٌو         
 

A               A+   + 1e-                               
M+   +   1 e-           M                   

 . M   ن اكثر نشاط م A    - هـ           

 

  :السؤال التاسع

  Cu ، المهبط : لطب Al  أ ( المصعد : لطب  

  Cu  الى لطب المهبط Al كترونات من لطب المصعدب ( تنتمل االل  

                    - AL                AL+3  +  3 eتفاعل تأكسد ، ج (   

                   Cu+2     + 2 e-              Cu د ( تفاعل اختزال  ،   

 AL   +   3 Cu+2              2AL+3     +   3Cu 2هـ (   التفاعل الكلً         

 

  عاشر :السؤال ال

 أ ( خلٌة تحلٌل كهربائً  

 B ، المهبط : لطب A  ( المصعد : لطبب  

 السالب ) المهبط ( Bموجب )  المصعد (   ، لطب  A(  لطب  ج  

 Bنحو المطب  +M ، بٌنما األٌون    Aنحو المطب    -Xد ( األٌون   

           A  X-                  X2   +  2 e -               2عند لطب تفاعل تأكسد (  هـ  

        B          M+2     + 2 e-              Mعند لطب ( تفاعل اختزال   و  
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 اٌغؤاي اٌؾبدٞ ػشش :

 خالٌا انخسهٍم انكهربائً انخالٌا انغهفانٍت وخه انًقارنت

 انًصعذ : سانبت  ( أ

 انًهبظ : يىخبت 

 انًصعذ : يىخبت 

 هبظ : سانبتانً

 حفاعم انًصعذ : حأكسذ ب(   

 حفاعم انًهبظ : اخخسال

 حفاعم انًصعذ : حأكسذ

 حفاعم انًهبظ : اخخسال

 ين كهربائٍت إنى كًٍٍائٍت ين كًٍٍائٍت إنى كهربائٍت ج(   

 غٍر حهقائً حهقائً د(   

 

 

 : اٌغؤاي األٚي

 الموجب واٌون اخر سالب + H ن تأٌنها اٌونمادة تتأٌن فً الماء وٌنتج عالحمض:  )1

 السالب واٌون اخر موجب - OH : مادة تتأٌن فً الماء وٌنتج عن تأٌنها اٌونالماعدة ( 2

: حموض أو لواعد عضوٌة ضعٌفة تتلون بلون معٌن فً المحالٌل الحمضٌة الكاشف( 3 

 وبلون آخر فً المحالٌل الماعدٌة

 ٌونات الهٌدروجٌن فً المحلولممٌاس لتركٌزأدرجة الحموضة: ( 4

 .ملح وماءه تفاعل بٌن الحمض والماعدة ٌنتج عن :تفاعل التعادل( 5

 

 : اٌغؤاي اٌضبٟٔ

 أ (  ؽّغ ا١ٌٕزش٠ه + ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ         ٔزشاد اٌظٛد٠َٛ  + ِبء    

NaOH(aq)   +  HNO3(aq)              NaNO3(aq)   +  H2O(L)  )ب 

H+  + NO3  +          ج(  
-          Na+   + NO3

-   + H2O    Na+   + OH-
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 السؤال الثالث :

 ( 4و  3و  1)  PHحمضٌة :محالٌل  ( أ

 ( 14و  11و  9)  PHمحالٌل لاعدٌة : 

 PH  (7 )محالٌل متعادلة : 

 محلول لاعدي    PH= 10زهري ، الن    ( ب

 محلول حمضً PH=4 أحمر ،  الن ج(   

 

  : اٌغؤاي اٌشاثغ

 انقىاعذ انسًىض انصفاث انعايت وانكًٍٍائٍت 

األ٠ْٛ اٌّشزشن إٌبرظ ػٓ 

 رأ٠ٕٙب
H+ OH-

 

 أزًر إنى أزرق أزرق إنى أزًر ْٛ وبشف رجبع اٌشّظ ف١ٙبٌ

 كاوٌت نهدهذ كاوٌت نهدهذ رأص١ش٘ب ػٍٝ اٌغٍذ

ل١ّخ اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ 

 ٌّؾب١ٌٍٙب
 7أكبر ين  7أقم ين 

 

 اٌغؤاي اٌخبِظ :

1)    Ca(OH)2      +   H2SO4            H2O      +  CaSO4     

2)                                  SO3  +   H2O                H2SO4  

3)   NaHCO3  +   HCL          NaCL     +    CO2   + H2O   
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 اٌغؤاي اٌغبدط : 

  . ٌعمل حلٌب المغنٌسٌا على معادلة حموضة المعدة والغائها –أ 

ٌحدث تفاعل بٌن حمض الخل ولاعدة صودا الغسٌل وٌتصاعد غاز ثانً اكسٌد  –ب 

 الكربون

  .بسبب تفككها الى أٌونات موجبة وسالبة حرة الحركة فً المحالٌل المائٌة –جـ  .

 PH  = 7  ألن صفات المواد الناتجة عن هذه التفاعالت لٌست حمضٌة وال لاعدٌة –د 

 

 السؤال السابع : 

 ( ب  6                  ( ب 4                ( ب       2

 

 :  اٌغؤاي اٌزبعغ

  H2SO4ط(         NH3ة(               NaOHأ ( 

 

 اٌغؤاي اٌؼبشش :

مما ٌؤدي الى تكون  CaCO3 ٌحدث تفاعل بٌن الحمض فً اللٌمون والرخام هال . ألن

 .كربونات الكالسٌوم الهٌدروجٌنٌة التً تذوب فً الماء ومع مرور الزمن ٌتلف الرخام
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 أسماء بعض عناصر الجدول الدوري وشحنتها

                          

 

 أسماء بعض المركبات وصٌغها وشحنتها 

 

 

  الفلزات 

+ Li 1 لٌثٌوم  

+ Na 1 صودٌوم  

+ K 1 بوتاسٌوم  

+ Be 2 بٌرٌلٌوم  

+ Mg 2 مغنٌسٌوم  

+ Ca 2 كالسٌوم  

+ AL 3 ألمنٌوم  

+ B 3 بورون  

+ Zn 2 خارصٌن  

+Cu 2 , +1 نحاس  

 Hg +1  , +2 الزئبك

+Fe 3 , +2 حدٌد  

+    Cr 3 , +2 كروم  

 Ni +2 , +3 نٌكل

+Co 3 , +2 كوبالت  

+ Pb  4 , +2 رصاص  

+ ,Mn +2 4 , +3 منغنٌز  

+ Ag 1 الفضة  

 Au +1 , +3 الذهب

  الال فلزات 

N 3 - نٌتروجٌن 

P 3 - فسفور 

O 2 - أكسجٌن 

S 2 - كبرٌت 

F 1 - فلور 

Cl 1 - كلور 

Br 1 - بروم 

I 1 - ٌود 

OH -1 الهٌدروكسٌد  

NO3 -1 النترات  

تالفوسفا  PO4 -3  

NH4 +1 األمونٌوم  

SO4 -2 الكبرٌتات  

 تذكر

 أ . عامر علٌان

 

 م . حنٌن محفوظ

 


