


أتأيم وأتساءل1)

جسب وأالدظأ2)

يحهىل 
كبسٌخاث 
انُحاض

150g

يحهىل يائً

150g



أفسس ظهىز انساسب األشزق انهىٌ بحدود حفاعم كًٍٍائً بٍٍ•

.يحهىنً انصىدا وكبسٌخاث انُحاض 

انخساوي بٍٍ انقًٍخٍٍ انعددٌخٍٍ نهكخهت انجًهٍت نحًىنت كفت •

انًٍصاٌ قبم انخفاعم وبعدِ ٌدل عهى أٌ انخفاعم انكًٍٍائً انري 

.نى يتسثة في تغييس كتهح انًادج انًتفاعهححدد 

بًا أٌ انًادة يخكىَت يٍ ذزاث ًٌكٍ نً أٌ أجصو أٌ انخفاعم •

انعدد انجًهي انكًٍٍائً انري حدد نى ٌخسبب فً حغٍٍس 

.نهرزاخ انًتكىَح نهًادج انًتفاعهح



أستُتج4)

يثدأ دفظ انًادج
أثُاء كم تفاعم كيًيائي تذفظ انًادج انًتفاعهح ، 

وتانتاني يذفظ انعدد انجًهي نهرزاخ انًكىَح نتهك 
.انًادج

.II يعادنح انتفاعم انكيًيائي

أتذث وأتأكد1)

أجسى احخساق انًٍخاٌ باسخعًال انًُاذج انهبائٍت

ياء+ انكسبىٌ  اكسٍداألكسجٍٍ                   ثاًَ + يٍخاٌ 

يُخجاث انخفاعمانًخفاعالث

++



ونكٍ هم هرا ٌعًُ أٌ احخساق هباءة انًٍخاٌ ٌخطهب هباءة أكسجٍٍ 
واحدة ؟

دزاسح عٍ عدد انرزاخ

 C   1O , 3H , 2يُتجاخ انتفاعمC    1O , 2H , 4:انًتفاعالخ 

ٌُقصُا عدد يٍ ذزاث انهٍدزوجٍٍ فً يُخجاث انخفاعم ٌجب إذٌ 
ياء أخسي نكي يصثخ تعادل في عدد ذزاخ أٌ حخكىٌ هباءة 

انهيدزوجيٍ

، فًا هى إذٌ يثدأ دفظ انًادج نى يذتسو إذا كاٌ األيس كرنك فاٌ 
هثاءج واددج يٍ الحخساق هثاءاخ األكسجيٍ انعدد انًُاسب يٍ 

؟انًيتاٌ 

 C   1O , 4H , 4يُتجاخ انتفاعمC    1O , 2H , 4:انًتفاعالخ 



ٌُقصُا عدد يٍ ذزاث األكسجٍٍ فً انًخفاعالث، ٌجب إذٌ أٌ

في عدد  تعادلأخسي نكي يصثخ َظيف هثاءج أكسجيٍ  

:وترنك يصثخ نديُاذزاخ األكسجيٍ

ٌخطهب انخفاعم يع نهًٍثاٌ هثاءج واددج وهرا ٌعًُ أٌ احخساق 

نرا وجبج يىاشَت انًعادنت انًخًثهت الحخساق هثاءتي أكسجيٍ 

انًٍخاٌ كًا ٌهً

4H , 4O , 1Cيُخجاث انخفاعم   4H , 4O , 1Cانًخفاعالث 



ًٌثَـّم كم حفاعم كًٍٍائً بًعادنت يخىاشَت حعخًد فً كخابخها •
.انصٍغ انكًٍٍائٍت نهًخفاعالث وانًُخجاث 

ال حكىٌ يعادنت انخفاعم انكًٍٍائً عًهٍت إال إذا كاَج يخىاشٌت ، •
.وال حكىٌ كرنك إال إذا احخسو فً كخابخها يبدأ حفظ انًادة

.ٌسخجٍب كم حفاعم كًٍٍائً نًبدأ حفظ انًادة•

يعادنت انخفاعم انكًٍٍائً أداة عًم ال حكىٌ َاجعت إال إذا •
.كاَج يخىاشَت



:  اكتة كتاتح يتىاشيح نًعادنح/ 1

احخساق انكسبىٌ•

حفاعم انحدٌد يع انكبسٌج•

:واشٌ يعادالخ انتفاعالخ انتانيح/ 2

حفاعم انهٍدزوجٍٍ يع األكسجٍٍ•

حفاعم انصىدٌىو يع انكهىز•



احخساق انكسبىٌ

حفاعم انحدٌد يع انكبسٌج

:يىاشَح هرِ انتفاعالخ/ 2

حفاعم انهٍدزوجٍٍ يع األكسجٍٍ

حفاعم انصىدٌىو يع انكهىز

اإلصالح


