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oP210في عینة من البولونیوم  0Nعین عدد األنویة  
gmoكتلتھا  84

5
10 إذا علمت أن: 

2310.023,6AN 

  :الحل

  :0Nحساب عدد األنویة اإلبتدائیة 

 
 

النقي كتلتھ الحجمیة COOHCH3یثانویك أحسب كمیة المادة لحمض اإل
1.1050  Lgو حجمھmLV 86.2  

  :الحل

  :حساب كمیة المادة لحمض اإلیثانویك

 

molgCOOHCHM /60)( 3   

 

I - المول وكمیة المادة:  

   :)mol(المول ھو وحدة لكمیة المادة * 

... الذرات،...أي عدد أفوقادروا من األنویة..... الشوارد،... الجزیئات،... الذرات،...من األنویة مول نقول  

  .NA=6.023 x 1023 mol-1حیث عدد أفوقادرو ھو ..... الشوارد،... الجزیئات،

(I- ساب كمیة المادةعالقات مھمة في ح:  

       :               عدد أفوقادرو و كمیة المادة -1 

           :حیث                                                          

     

                 :   الكتلة و كمیة المادة -2 

     :حیث                                                     

 
 

   
 
 
 
 

  

    

  : و كمیة المادة ρ الحجمیة الكتلة -3

  . Vوحجمھ  mLلنوع كیمیائي سائل على أنھا النسبة بین كتلة السائل  ρتعرف الكتلة الحجمیة      

                      :وتكتب العالقة بالشكل

  :حیث                                                  

         

  

  :مادتھ كمیةاج ستنتا الكیمیائي یمكنناوعلیھ بمعرفة حجم العینة للنوع                

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   n : كمیة المادة  وحدتھا)mol(  
NA  :عدد أفوقادروا.  
N  :عدد الذرات.. عدد األنویة  ..

  عدد الشوارد...عدد الجزیئات
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 )بإعتبار الغاز مثالي( :لغاز وكمیة المادة P ضغط غاز –4

  

  انطالقا من قانون الغازات المثالیة                     

  :           حیث                                                             

  

  :نجد                           

  

  

                                                               

  :حیث :                   تحسب من العالقة  :وكمیة المادة g Vحجم غاز- 5

  

  

  : رجة الحرارة والضغط غاز في الشرطین من حیث د من  1mol ھو حجم : VMالحجم المولي  

  . VM=22.4 L.mol-1: ھو) atm1 و الضغطC0درجة الحرارة( :الشروط النظامیة   :مثال

  .VM=24 L.mol-1: ھو) atm1 و الضغطC20درجة الحرارة( :الشروط اإلعتیادیة        

  في أي شروط اخرى یحسب الحجم المولي إنطالقا من قانون الغازات المثالیة        

 

  :تركیز المحلول وكمیة المادة –6

       :حیث:                   محلول تعطى بالعالقةل n كمیة المادة  

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

M

g

V

V
n  

    Vg :حجم الغاز  
VM   :الحجم المولي  

VCn . 
    V : حجم المحلول بL 

C   :كیز المولي بـ الترmol/L 

nRTVP .
 

  P: الضغط بالبسكال )Pa(  
V : بـ   حجم الغاز)m3.( 
R : ثابت الغازات المیثالیة  

R=8.314j°K-1MoL-1؛ 
T: درجة الحرارة بـ الكالفن)K(  

273 T  
:  درجة الحرارة بـ السلیسیوس)°C(  

  
TR

PV
n

.
 

  :أحسب كمیة المادة في الحاالت التالیة

ول حمض كلور الماء محل -1  ClOH  .C = 4  10 -2 mol.L-1و تركیزه   V=30mL حجمھ 3,

 . Al m= 40,5mg نضع في المحلول السابق كتلة من األلمنیوم -2

الحجم :  كمیة المادة للغاز الھیدروجین المنطلق من تفاعل األلمنیوم وحمض كلور الماء إذا علمت أن -3

  .VM= 24 Lmol-1 :في الشروط النظامیة ھو و الحجم المولي،  Vg=2mlلمنطلق ھو ا

    M = 27g/molالكتلة المولیة لأللمنیوم  *  :یعطى 

  :الحل

molxVCn :حساب كمیة مادة حمض كلور الماء -1 332
1 10.2,110.3010.4.  . 

molx :حساب كمیة مادة األلمنیوم -2
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II-التحوالت الكیمیائیة :  

مس بطبیعة المادة ویصعب الرجوع إلى الحالة االبتدائیة وتظھر فیھ نواتج التحول الكیمیائي ھو كل تحول ی    

  :ونتطرق في دراستنا إلى. جدیدة

 لكتروناتلإل التحوالت التي یحدث فیھا إنتقالé  إرجاع - تنمذج بتفاعل أكسدة. 

 للبروتونات التحوالت التي یحدث فیھا إنتقالH+  أساس -تنمذج بتفاعل حمض .  

)/Re.(من مرجع لثنائیة ما لإللكترونات  یحدث فیھ إنتقال تفاعل  :رجاعإ -أكسدة التفاعل -1 22 dOx إلى مؤكسد

)/Re.( من ثنائیة أخرى 11 dOx.  

  .ھو كل فرد كیمیائي قادر على أن یكتسب إلكترون أو اكثر أثناء تفاعل كیمیائي: (Ox)العامل المؤكسد 

Re/.....(..........Re.(...... 01         :معادلة اإلرجاع            1111 dOxdnéOx   

 . ھو كل فرد كیمیائي قادر على أن یفقد إلكترون أو اكثر أثناء تفاعل كیمیائي: (Red)العامل المرجع 

Re/.....(..........Re.(........ 02         :معادلة األكسدة       2222 dOxnéOxd   

1221: نجد) 02(و ) 01(بجمع   :إرجاع -المعادلة اإلجمالیة أكسدة ReRe dOxdOx   

  إرجاع –اكسدة : طریقة موازنة تفاعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )إقرأ نص التمرین جیدا(    دید الناتجتحدید المتفاعل وتح -1

 .نوازن جمیع الذرات عدا االوكسجین والھیدروجین بعملیة الضرب -2

 H2Oنوازن ذرات األوكسجین بإضافة الماء  -3

  . +Hنوازن ذرات الھیدروجین بإضافة   -4

ضاف إلى جھة ی بالقیمة المطلقة الشحنة بحیث الفرق بین العددین الشحنیین  نوازن -5

 .األكبر إلكترونات العدد الشحني

  I2 مع محلول ثنائي الیود  -ClOشوارد الھیبوكلوریت محلول یحوي نمزج  :مثال

)/Re.(أكتب معادلة التفاعل علما ان الثنائیات  dOxھي:  II /2 :   ClClO /  

في الثنائیة   -1  ClClO  :نجد /
ClO ھو المتفاعل وبالتالي Clناتج  یكون 

.  ClClO 

 .نالحظ أن ذرات الكلور موزونة  -2

OHClClO: نضیف جزیئة ماء في النواتج -3 2 
 

OHClHClO: في المتفاعالتH2نضیف  -4 22  
 

 ). 1-( بینما  العدد الشحني للنواتج نجد )   1+( عال نجدنحسب العدد الشحني للمتفا -5

نضیفھ إلكترونات في جھة التي تحوي   2+الفرق بین العددین الشحنیین بالقیمة المطلقة ھو  

11(أكبر عدد شحني في ھذه الحالة  المتفاعالت ألن    (  

01...22 2OHCléHClO  
 .معادلة نصفیة إرجاع....

22...02 :عید نفس الخطوات مع الثنائیة الثانیة نجدن 2 éII 
  .معادلة نصفیة أكسدة 

  :  طرف إلى طرف نجد  02و  01بجمع المعادلتین 

OHIClIHClO 2222  
.  
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  .كتابة معادلة التفاعل
  :عزیزي التلمیذ أثناء كتابة معادلة التفاعل یجب أن تعلم مایلي

ھ وھذا ما یؤكد علی)  تام أو غیر تام( والنواتج مھما كان التفاعل  ضع عالمة تساوي بین المتفاعالت -1
  :نجد المالحظة التالیة ، حیثثانوي 3منھاج العلوم الفیزیائیة للسنة 

  
  
 

  

 .+Hفي حالة كانت إحدى الثنائیات تحوي   +Hبـ  أثناء موازنة ذرات الھیدروجین وازن  -2

H3Oبـ  أثناء موازنة ذرات الھیدروجین وازن  -3
H3O في حالة كانت إحدى الثنائیات تحوي   +

في ھذه   +

H3O (تعلم أن الحالة یجب أن 
+=H+,H2O(   ولذلك فإنك تضیف للطرف الثاني معامل الـH+ ماء. 

H3Oأو  +Hإذا لم یذكر الـ  -4
H3Oأو  +Hإما بـ . لك الحریة في الموازنة +

+. 

 

  

   –)  الموضوع الثاني(   –) ع ت (  08BAC 20التجریبي  التمرین جزء من –:  01مثال 
مغنزیوم صلب، ( ن التالمیذ دراسة التحّوا الكیمیائي الذي یحدث للجملة في حصة لألعمال المخبریة، أراد فوج م

في دورق، ثم  m=36 mgكتلتھ   فوضع أحد التالمیذ شریطا من المغنزیوم  ). محلول حمض كلور الماء

ح بحجز الغاز ، وسد الدورق بعد أن أوصلھ بتجھیز یسمml 30أضاف إلیھ محلوال لحمض كلور الماء بزیادة، حجمھ 
  .المنطلق وقیاس حجمھ من لحظة ألخرى

اكتب معادلة التفاعل الكیمیائي المنمذج للتحول الكیمیائي التام الحادث في الدورق علما أن الثنائیتین   -1
  . ،     المشاركتین ھما 

)/Re.(نائیة ألنھا موجودة في الث H+في ھذه الحالة نوازن بـ ((  :01حل المثال dOx((.  

في الثنائیة 
 

22...........01    :إذن   +H: المتفاعل ھو
)(2)( gaq HéH               إرجاع.ن.م.  

في الثنائیة 
 

)(2...02    :إذن   Mg: المتفاعل ھو
2

)( éMgMg aqS              أكسدة .ن.م.   

               :بجمع المعادلتین طرف إلى طرف نجد  2
)()(2)()(2 aqgSaq MgHMgH  

  
  –)  الموضوع الثاني( التمرین األّول  –)  ت ر+ ر (  10BAC 20 جزء من – :02مثال 

مع  C1=4,5×10-2mol.L-1 تركیزه المولي  من الماء األكسجیني  V1=100 mlبمزج  (s)نحضر محلوال 
تعطى . C2=2,0×10-1mol.L-1كیزه المولي تر من محلول یود البوتاسیوم  V2=100mlحجم 

  . ،    )  :الثنائیتان
  .)) O3H+أوبـ    H+في ھذه الحالة لك الحریة إما توازن بـ ((  :02حل المثال

في الثنائیة 
 

 H2O2: المتفاعل ھو
  :إذن  

01...222 )(2)()(22 laqaq
OHéHOH     إرجاع.ن.م.  

في الثنائیة 
 

     :إذن   -I: ھو المتفاعل

02.....22
)(2)( éII

aqaq                   أكسدة .ن.م.  

222...01               :بجمع المعادلتین طرف إلى طرف نجد )(2)()()(22 laqaqaq
OHIHOH    

H3O   إذا أردت الموازنة بـ
H3Oإلى  +Hفإنك تحول الـ  +

نالحظ ان ثم تضیف معاملھا إلى الطرف الثان ماء  +

H3Oوعلیھا نحولھا إلى  2و ھ +Hمعامل الـ 
  :فتصبح المعادلة بالشكل2H2O ثم نضیف إلى الطرف الثاني  +

01...422 )(2)()(3)(22 laqaqaq
OHIOHOH    

، لكتابة معادلة التفاعل الكیمیائي، IUPACفي غیاب اتفاق عالمي على مستوى : مالحظة
ي یعّبر عن انحفاظ الشحنة والذرات وال یعطي اتجاه تطور الجملة الذ= نستعمل الرمز 

  .الكیمیائیة

  :أمثلة توضیحیة
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   –)  الموضوع الثاني( التمرین التجریبي  –) ع ت (  10BAC 20 جزء من –:  03مثال 

  .C0تركیزه المولي  نأخذ عیّنة من منظف طبي للجروح عبارة عن سائل یحتوي أساسا على ثنائي الیود 
  .فنالحظ تناقص الشدة اللونیة للمنظف نضیف إلیھا قطعة من الزنك 

 :اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحّول الكیمیائي الحادث، علما أن الثنائیتین الداخلتین في التفاعل ھما -1

  (و  (   

   :03حل المثال

ثنائیة في ال
 

)(2...02   :إذن Zn: المتفاعل ھو
2

)( éZnZn aqS     أكسدة.ن.م.  

في الثنائیة 
 

I2: المتفاعل ھو
22.....02            :إذن   )()(2

 aqaq
IéI           إرجاع .ن.م.  

               :بجمع المعادلتین طرف إلى طرف نجد  )(
2

)()(2)( 2 aqaqaqs IZnIZn  

 
   –)  الموضوع الثاني( التمرین التجریبي  –)  ت ر+ ر (   0920BAC جزء من –:  04مثال 

  .الملوث للجو من جھة والمسبب لألمطار الحامضیة من جھة أخرى إن احتراق وقود السیارات ینتج غاز 

حصل على محلول من الماء لن 1Lمن الھواء في  20m3في الھواء، نحل  من أجل معرفة التركیز الكتلي لغاز 

S0  ) نأخذ حجما ). تنحل كلیا في الماء نعتبر أن كمیةV=50mL  من(S0)  ثم نعایرھا بواسطة محلول

  .C1=2×10-4mol.L-1تركیزه المولي  برمنغنات البوتاسیوم  

 :فاعل ھمااكتب معادلة التفاعل المنمذج للمعایرة علما أن الثنائیتین الداخلتین في الت -1

   و                                 

  .)) O3H+أوبـ    H+في ھذه الحالة لك الحریة إما توازن بـ ((  : 04حل المثال
في الثنائیة 

 
 :إذن SO2: المتفاعل ھو

   01........242 )()(
2

4)(2)(2 éHSOOHSO aqaqlaq
 

  .أكسدة.ن.م           

في الثنائیة 
 

-MnO     : المتفاعل ھو
4

     :إذن  

       02.........458 )(2
2

)()()(4 Laqaqaq
OHMnéHMnO             إرجاع .ن.م.  

  :نجد 5في العدد  01وضرب المعادلة رقم  2في العدد  02المعادلة رقم  بضرب

03........10.20.5.10.5 )()(
2

4)(2)(2 éHSOOHSO aqaqlaq
 

  

04.........8.21016.2 )(2
2

)()()(4 Laqaqaq
OHMnéHMnO    

  :معادلة التفاعل التالیة طرف إلى طرف نجد  4و  3 بجمع المعادلتین
  )(

2
4

2
)()(2)(2)(4 452252 aqaqlaqaq

HSOMnOHSOMnO  

  –)  الموضوع األّول( التمرین األّول  –)  ت ر+ ر (  10BAC 20  جزء  –:   05مثال
من محلول مائي لبیروكسودیكبریتات البوتاسیوم  V1=200 mlحجما  t=0نمزج في اللحظة 

من محلول لیود  V2=200 mlمع حجم  C1=4,00×10-2 mol.L-1تركیزه المولي  

  . C2=4,0×10-1 mol.L-1تركیزه المولي  البوتاسیوم 

 :الداخلتین في التحّول الكیمیائي الحاصل ھما (Ox/Red)إذا علمت أن الثنائیتین  -1
  ) ( و        )       (

 .الحاصل إرجاع المنمذج للتحول الكیمیائي –اكتب المعادلة المعبرة عن التفاعل أكسدة  - أ
  :  05حل المثال

في الثنائیة 
 

22......01   :إذن -I: المتفاعل ھو )(2)( éII aqaq    أكسدة.ن.م.  

: المتفاعلفي الثنائیة 
)(

2
82 aq

OS : 02..22 2
)(4)(

2
82

  aqaq
SOéOS  إرجاع .ن.م.  

               :بجمع المعادلتین طرف إلى طرف نجد
  2

)(4)(2)(

2
82)( 22 aqaqaqaq SOIOSI  
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  –)  الموضوع الثاني( التمرین األّول  –)  ت ر+ ر (  10BAC 20  جزء  –:   06مثال

مع  C1=4,5×10-2mol.L-1 تركیزه المولي  من الماء األكسجیني  V1=100 mlبمزج  (s)نحضر محلوال 
تعطى . C2=2,0×10-1mol.L-1تركیزه المولي  من محلول یود البوتاسیوم  V2=100mlحجم 

  . ،    ): الثنائیتان
 .إرجاع معتمدا على المعادلتین النصفیتین –اكتب معادلة التفاعل أكسدة  -أ -1

  .)) O3H+أوبـ    H+في ھذه الحالة لك الحریة إما توازن بـ ((  : 06حل المثال

في الثنائیة 
 

22...01  : إذن -I: المتفاعل ھو )(2)( éII aqaq 
  .أكسدة.   

 :المتفاعل الثنائیة في 
)(22 aq

OH:02...222 )(2)()(22 Laqaq
OHéHOH    إرجاع.  

22)()()(2)(2)(               :بجمع المعادلتین طرف إلى طرف نجد 222 Laqaqaqaq
OHIHIOH  

  

 
  –)  الموضوع األول( التمرین التجریبي  –)  ت ر+ ر (  09BAC 20  جزء  –:   07مثال

الممدد بواسطة محلول  H2O2من المحلول الماء األوكسجیني  ml 20عایرنا  (10V)الكتابة السابقة لغرض التأكد من 

فكان الحجم  C2=0,02 mol.L-1المحمض، تركیزه المولي  برمنغنات البوتاسیوم   

  .VE= 38 mlالمضاف عند حصول التكافؤ 

 :المعایرة علما أن الثنائیتین الداخلتین في التفاعل ھماإرجاع المنمذج لتحّول  -اكتب معادلة التفاعل أكسدة

  . و      

  .)) O3H+أوبـ    H+في ھذه الحالة لك الحریة إما توازن بـ ((  :07حل المثال
في الثنائیة 

 
 :إذن H2O2: المتفاعل ھو

   01........22 )()(2)(22 éHOOH aqaqaq
            أكسدة.ن.م.  

في الثنائیة 
 

-MnO   :   المتفاعل ھو
4

     :إذن  

       02.........458 )(2
2

)()()(4 Laqaqaq
OHMnéHMnO             إرجاع .ن.م.  

  :نجد 5في العدد  01وضرب المعادلة رقم  2في العدد  02المعادلة رقم  بضرب

03........101055 )()(2)(22 éHOOH aqaqaq
   

04.........8.21016.2 )(2
2

)()()(4 Laqaqaq
OHMnéHMnO    

  :معادلة التفاعل التالیة طرف إلى طرف نجد  4و  3 بجمع المعادلتین

)(22
2

)()()(22)(4 852652 laqaqaqaq
OHOMnHOHMnO   

  
  )ع ت (   14BAC 20–) الموضوع األّول ( التمرین األّول  جزء من –:  08مثال 

لدراسة التحول البطیئ والتام بین الماء األوكسجیني ومحلول یود البوتاسیوم في وسط حمضي والمنمذج بالتحول 

22)()(3)(2)(2)(:                       التالي 422 Laqaqaqaq
OHIOHIOH  

  

 .اكتب المعادلتین النصفیتین لألكسدة و اإلرجاع محدد الثنائیات  -أ

  .)) O3H+بـ   في ھذه الحالة لك الموازنة تكون(( : 08حل المثال
 :كتابة المعادالت النصفیة -1

:أكسدة-م ن 
 

01.....22
)(2)( éII

aqaq 

      
:إرجاع-م ن 

 )(2)()(22 222 Laqaq
OHéHOH  

 

  

ادلة النصفیة لإلرجاع یجب ان تكتب بداللة بالنسبة لمع
)(3 aqOH:  

 )(2)(3)(22 422 Laqaq
OHéOHOH  
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  ) ریاضیات وتقني ریاضي(   51BAC 20–)  الموضوع الثاني( التمرین التجریبي  جزء من –:  09مثال 

التحّول الحاصل بین محلول حمض كلور الماء  تطورلمتابعة   ClOH aq   :............. Znالزنك  و3)(,

:اكتب المعادلتین النصفیتین لألكسدة و اإلرجاع علما ان الثنائیات الداخلة في التفاعل ھي
 

 
)(2)(3 / gaq HOH 

  ،
  

)(

2
)( /

saq ZnZn  .  

  .)) O3H+بـ   الموازنة تكون ي ھذه الحالة ف(( : 09حل المثال
 :كتابة المعادالت النصفیة -1

:أكسدة-م ن 
 

01.....2)(
2

)( éZnZn aqS  

    
:إرجاع-م ن 

 )(2)(2)(3 222 Lgaq OHHéOH 
 

  :جمع المعادلتین طرف لطرف نجد المعادلة التالیةب

)(2
2

2)(3)( 42 LaqS OHZnHOHZn  
  

   )ع ت (  16BAC 20–) –)  الموضوع األّول( التمرین األول  –)  ت ر+ ر (   2016BAC  –:  10مثال 

یتفاعل حمض كلور الماء   ClOH aq ,)(3 
  مع  األلمنیوم








)(SAl منتجا غاز ثنائي الھیدروجین وشوارد األلمنیوم

 3Al
 

  :معادلتھ تام إرجاع -ننمذج التحّول الكیمیائي بتفاعل أكسدة

                           )(2
3

2)(3)( 62362 LaqS OHAlHOHAl  
 .  

 ).Ox/Red(لنصفیتین لألكسدة و اإلرجاع محدد الثنائیات اكتب المعادلتین ا -أ -1
  

  .)) O3H+بـ   الموازنة تكون ي ھذه الحالة ف(( : 10حل المثال
 :كتابة المعادالت النصفیة -1

:أكسدة-م ن 
 

01.....3)(
3

)( éAlAl aqS  

    
:إرجاع-م ن 

 )(2)(2)(3 222 Lgaq OHHéOH 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   )ع ت (  16BAC 20–) –)  الموضوع الثاني(  تمرین األولال –)  ت ر+ ر (   2016BAC  –:  11مثال 

لدراسة حركیة تفاعل تام غمرنا صفیحة من النحاس في محلول نترات الفضة یتفاعل حمض كلور الماء 
 

3)( , NOAg aq 
  :إرجاع تام معادلتھ -ننمذج التحّول الكیمیائي بتفاعل أكسدة

                           )(
2

)()( 22 SaqS AgCuAgCu  
 .  

 .اكتب المعادلتین النصفیتین لألكسدة و اإلرجاع -أ) Ox/Red(حدد الثنائیات  -2

  
  : 11حل المثال

 :كتابة المعادالت النصفیة -2

:أكسدة-م ن 
 

01.....2)(
2

)( éCuCu aqS  

    
:إرجاع-م ن 

 )()( 1 Saq AgéAg 
 

الثنائیات                  dOx Re/ھي : )()( / Saq AgAg 
 :

 
 )()(

2 / Saq CuCu 

  
  

المعادالت النصفیة حسب القواعد أوال ب تكاألحسن ن )Ox/Red( عزیزي التلمیذ أثناء إستخراج الثنائیات 
  ... السابقة ثم یجب أن تعلم أن العامل المؤكسد دائما یكون في جھة اإللكترونات

)(الحظ جیدا في معادلة األكسدة تجد ان
3

aqAl 
نكتب ات إذا فھو العامل المؤكسد وعلیھ في جھة اإللكترون 

 :الثنائیة بالشكل التالي )()(
3 / Saq AlAl 

3)(تجد ان نفس الشي بالنسبة لمعادلة اإلرجاع aqOH 
في جھة  

:المؤكسد وعلیھ نكتب الثنائیة بالشكل التالي اإللكترونات إذا فھو العامل
 
 

)(2)(3 / gaq HOH   
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   )ع ت (  16BAC 20–) –)  الموضوع الثاني( التمرین األول  –)  ت ر+ ر (   1520BAC  –:  12مثال 

 :المعایرة ھي معادلة التفاعل  -1

)(2
3

)(2)(3)(7
2

2)(22 152383 Lgaqaqaq
OHCrOOHOCrOH  

 

 .لھذا التفاعلإرجاع الموافقتین  –اكتب المعادلتین النصفیتین أكسدة  -أ

  .)) O3H+بـ   الموازنة تكون ي ھذه الحالة ف(( : 12حل المثال

H+  :)(2في البدایة نوازن بـ الـ  :معادلة نصفیة إرجاع
3

)()(7
2

2 72614 Laqaq OHCréHOCr  
  

H3Oإلى  +Hثم نحول الـ 
 14ھو  +Hإلى الطرف الثان ماء نالحظ ان معامل الـ  +Hالـ  بشرط أن نضیف معامل  +

H3Oإلى  وعلیھا نحولھا
فتصبح  21H2Oوعلیھ في النواتج یكون عندنا 14H2O ثم نضیف إلى الطرف الثاني  +

   :المعادلة بالشكل

)(2
3

)(3)(7
2

2 212614 Laqaq OHCréOHOCr  
  

H+   :éHOOHفي البدایة نوازن بـ الـ  :معادلة نصفیة أكسدة
gaq

22
)(2)(22  

  

H3Oإلى  +Hثم نحول الـ 
 2ھو  +Hالثان ماء نالحظ ان معامل الـ  إلى الطرف +Hالـ  بشرط أن نضیف معامل  +

H3Oوعلیھا نحولھا إلى 
فتصبح  2H2Oیكون عندنا  وعلیھ في المتفاعالت 2H2O ثم نضیف إلى الطرف الثاني  +

 :المعادلة بالشكل

éOHOOHOH
gaq

222 3)(22)(22  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .یلعب دور مؤكسد ومرجع في أن واحد H2O2(aq)عزیزي التلمیذ من المعلوم أن الماء األوكسجیني 

  وعلیھ المعادلة تكون أكسدة عیكون مرج      O2(g)/H2O2(aq)في الثنائیة 

éOHOOHOH
gaq

222 3)(22)(22  
  

  رجاعؤكسد وعلیھ المعادلة تكون إیكون م H2O2(aq)/H2O(l)في الثنائیة 

OHéOHOH
aq 23)(22 422  

  
  یجب الحذر أثناء كتابة المعادالت النصفیة الخاصة بالماء االوكسجیني فمستحیل تفاعلإذن 

  .أكسدة أكسدةاو .....إرجاع إرجاعالنصفیة تكون فیھ المعادالت  إرجاع –اكسدة  

وبما أن المعادلة الخاصة بالثنائیة   3
)(7

2
2 2/ CrOCr aq :إرجاع معادلة نصفیة ھي   

)(2
3

)(3)(7
2

2 212614 Laqaq OHCréOHOCr  
  

  :أكسدة معادلة نصفیة إذن ستكون  المعادلة الخاصة بالماء األوكسجیني أكید

éOHOOHOH
gaq

222 3)(22)(22  

  




