
 روزانا بدران. أ –عملي الكیمیاء العامة والعضویة 
 

1 
 

رابعةالجلسة ال  

 تفاعالت األكسدة واإلرجاع
  القسم النظري

  

  
  :تعاریف باألكسدة واإلرجاع

  .أو الزیادة في عدد األكسدة. ھو فقد العنصر إللكترون أو أكثر :األكسدة

  .أو النقص في عدد األكسدة. ھو اكتساب العنصر إللكتروٍن أو أكثر:اإلرجاع

تكتسب إلكتروناً أو (ھو المادة التي تُؤكسد المادة التي تتفاعل معھا، وتُحدث لھا عملیة إرجاع  :العامل المؤكسد
  ).أكثر

  ).تفقد إلكتروناً أو أكثر(ھو المادة التي تُرجع المادة التي تتفاعل معھا، وتُحدث لھا عملیة أكسدة : العامل المرجع

كسب االكترونات،  أوتوضع على ذرة العنصر نتیجة فقدان الشحنة الظاھریة التي ت):رقم األكسدة(عدد األكسدة 
  .ویُعبَُّر مقدار ھذه الشحنة عن عدد اإللكترونات المتبادلة

  :قواعد أعداد األكسدة للعناصر

  یساوي الصفر) ذرة أو جزيء(غیر المرتبط بغیره ) الحر(عدد األكسدة للعنصر النقي.  
 .Na   ،   Ag     ،     Cu     ،      Cl2،       O2: أمثلة       

 عدد األكسدة لألیونات أحادیة الذرة یساوي شحنتھا.  
  :أمثلة

 -Na+ Ca2+ Al3+ I- S2- O2 األیون

 2- 2- 1- 3+ 2+  1+ عدد األكسدة
  

 مجموع أعداد األكسدة لجمیع الذرات في أیون یجب أن تساوي الشحنة الموجودة على ذلك األیون. 
NO3 األیون

- NH4
+ PO4

3- SO4
2- 

 2-  3-  1+  1- عدد األكسدة
 

  یساوي صفراً ) ال یحمل شحنة(مجموع أعداد األكسدة لجمیع الذرات في ُمركَّب متعادل. 
  . H2O    ،      NO2،      NaBrO3،    H2SO4:   أمثلة

  یحسب عدد األكسدة لذرة عنصر داخل جزيء أو أیون حسب أعداد األكسدة للعناصر األخرى المشتركة
 :یليمعھ كما 

باستثناء ھیدریدات المعادن مثل ھیدرید الصودیوم ) 1(+عدد األكسدة للھیدروجین في جمیع ُمركَّباتھ ھو  - 1
)NaH ( وھیدرید الكالسیوم)CaH2 ( وعدد األكسدة لھ)-1.( 

  :باستثناء) 2-(عدد األكسدة لألكسجین في جمیع ُمركَّباتھ ھو  - 2

وفوق أكسید ) Na2O2(وفوق أكسید الصودیوم ) H2O2(األكسجیني ُمركَّبات فوق األكاسید مثل الماء  -أ
 ).1-(، وعدد األكسدة لألكسجین فیھا یساوي )K2O2(البوتاسیوم 
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، ألنَّ الكھرسلبیة للفلور )2(+موجب  ، عدد األكسدة لألكسجین فیھ یساويOF2ُمركَّب فلورید األكسجین - ب
  .لألكسجین ھاأعلى من

  ).-(، عدد األكسدة لألكسجین فیھ KO2تاسیوم أكسید البو فوق ُمركَّب -ج

  1(عدد األكسدة لعناصر مجموعة المعادن القلویةA ( في ُمركَّباتھ تساوي+)1.(  
  )Rb    ،    K   ،    Na     ،    Li ( :     أمثلة على المعادن القلویة

  2(عدد األكسدة لعناصر مجموعة المعادن القلویة األرضیةA ( تساوي في ُمركَّباتھ+)2.(  
  )Ba   ،     Mg      ،   Ca(    :أمثلة على المعادن القلویة األرضیة

  1 -(غالباً تساوي ) الھالوجینات(عدد األكسدة لعناصر المجموعة السابعة.(  
 )Cl     ،     Br     ،   I       (:   أمثلة على الھالوجینات

عدد أكسدة الھالوجین سوف یأخذ  فإنَّ  منھ؛ مثل األكسجین؛أما إذا ارتبط الھالوجین بذرة ذات كھرسلبیة أعلى 
  : عدد أكسدة موجب مثل

NaOCl 1= +عدد أكسدة الكلور  ،NaClO3 5= +عدد أكسدة الكلور.  

  :العوامل المؤكسدة  -

توجد الكثیر من العوامل المؤكسدة على شكل مواد قیاسیة أولیة ، ویمكن استعمالھا لتحضیر محالیل    
  :منھاقیاسیة مؤكسدة، وتستخدم لمعایرة المواد المرجعة نذكر 

  : 4KMnOالمعایرة ببرمنغنات البوتاسیوم  -أ

، ولھ تطبیقات نوعیة في األوساط )ؤكسد قويم(یعد محلول برمنغنات البوتاسیوم محلول معایرة    
الحمضیة والمعتدلة والقلویة إذ إنھ یبدي قوة أكسدة تختلف باختالف الوسط، كما ھو واضح بالجدول 

  :التالي 

ناتج   الوسط  المؤكسد
  اإلرجاع

رقم األكسدة 
في الشكل 
  المؤكسد

رقم األكسدة في 
  الشكل المرجع

عدد اإللكترونات 
  المكتسبة

 

 


4MnO  

  حمضي

  

2Mn  

  عدیمة اللون

7  

  

2 

  

5 

  

  معتدل

  

2MnO  

  راسب بني

7  

  

4 

  

3 

  

  قلوي
2

4MnO  

  أخضر
7  6 1  

  



 روزانا بدران. أ –عملي الكیمیاء العامة والعضویة 
 

3 
 

ً  في المعایرات الحجمیةتجري األكسدة بالبرمنغنات  ألننا ال نحتاج الستخدام  في وسط حمضي غالبا
بعد و ما تكون البرمنغنات في السحاحةعندفمشعر ذاتي ، دور نات البوتاسیوم برمنغ تلعب حیث مشعر

 ةفائضوالناتج عن قطرة  بلون وردي واضحالموجود في األرلینة یتلون المحلول المعایر ،نقطة التكافؤ 
من 

4MnO ذات اللون البنفسجي.  

  :المعادلة األساسیة للمعایرة بالبرمنغنات، ھي  

OHMneHMnO 2
2

4 458   

ور الماء؛ ألن ، وال یمكن استعمال حمض كل الممدد ویؤمن الوسط الحمضي بواسطة حمض الكبریت 
  .مما یؤدي إلى استھالك كمیة إضافیة من البرمنغنات الكلور ، غاز مطلقة قسماً منھ  البرمنغنات تؤكسد

سیؤكسد قسم من حمض الحماض الموجود استخدام حمض اآلزوت ألنھ جسم مؤكسد بحد ذاتھ  یمكن ال
  .في األرلینة وھذا یؤدي إلى استھالك حجم أقل من الحجم الصحیح للبرمنغات 

  

  القسم العملي
  

  معایرة البرمنغنات بحمض الحماض

أكسید الكربون حسب تؤكسد برمنغنات البوتاسیوم حمض الحماض في وسط حمضي إلى ثنائي    
  :المعادلة 


 OHCOSOKMnSOOCHSOHKMnO 22424422424 810532   

Cویكون التفاعل تاماً عند درجة  9060 ، 

 :خطوات التجربة    

معایرة، وأضف كمیة مماثلة ال أرلینةإلى  M1,0من محلول حمض الحماض  مل 5 انقل -1
  . (M 1)تقریباً من حمض الكبریت 

Cسخن المحلول إلى حوالي  -2 والمحلول . ، وأضف البرمنغنات ببطء من السحاحة 9060
 .ساخن حتى یبدأ ظھور اللون الوردي الفاتح 

  :وإذا تكون راسب بني في أثناء المعایرة ، فإن ذلك یرجع إلى إحدى العوامل اآلتیة 

، ولذلك سخن دائماً حتى تظل درجة الحرارة C60أن درجة الحرارة قد تكون أقل من   ) أ(
 =C60.  

 .أن إضافة البرمنغنات قد حدثت بسرعة   ) ب(
 .أن كمیة حمض الكبریت غیر كافیة   ) ج(
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على اعتبار أن حجم برمنغنات البوتاسیوم محلول برمنغنات البوتاسیوم  مولیة لحساب
4KMnOV  مل

  :المأخوذة من السحاحة ، وبتطبیق قانون المعایرة 

21

42242244

n
VM

n
VM OCHOCHKMnOKMno 




  

  .كیومتریة للتفاعلھي األمثال الست n1,n2حیث 

5
51.0

2
44 


 KMnOKMno VM
  

  لحساب التركیز الوزني الحجمي لبرمنغنات البوتاسیوم

 :MW    الكتلة المولیة لبرمنغنات البوتاسیوم  وھي تساويg/mol158    

    

  البرمنغناتبكبریتات الحدیدي واألمونیوم معایرة 

  :برمنغنات البوتاسیوم ، حسب المعادلة التالیة بكبریتات الحدیدي یجرى معایرة    

eFeFe
OHSOFeMnSOSOKSOHFeSOKMnO




 32

23424424244 8)(528102
  

  :خطوات التجربة      

  .معایرة ال أرلینةمن محلول كبریتات الحدیدي واألمونیوم إلى  مل 5 انقل -1
 .من حمض الكبریت الممدد  مل 5 أضف  -2
یسخن المحلول  ال(أضف برمنغنات البوتاسیوم من السحاحة حتى یبدأ ظھور اللون الوردي  -3

 ) .في ھذه الحالة
  

  :طریقة الحساب    

على اعتبار أن حجم برمنغنات البوتاسیوم مثل الطریقة السابقة  ملح مورتحسب نظامیة    
4KMnOV  مل

  :المأخوذة من السحاحة ، وبتطبیق قانون المعایرة 

21

22
44

n

VM

n
VM FeFeKMnOKMno  




  

  .ھي األمثال الستكیومتریة للتفاعل n1,n2حیث 


